Exp.:1431-2420-2020 SERVEIS
TERRITORIALS

DECRET
ADJUDICACIO CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS PEL SISTEMA DE
PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT DEL: MOBILIARI PEL CENTRE
D’ATENCIÓ DIÜRNA I DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A GENT GRAN
– LOT 2 CUINA I BUGADERIA

Vist l’expedient tramitat per a la contractació mitjançant el sistema de
procediment obert harmonitzat del subministrament del “mobiliari pel centre
d’atenció diürna i dues unitats de convivència per a gent gran – lot 2 cuina i
bugaderia”.
La mesa de contractació en sessió de data 1 de juny de 2021, proposa
l’adjudicació a EQUIPTURIS SL, per ser l’oferta que ofereix millor relació qualitatpreu, evaluada en base a criteris econòmics i qualitatius.
La Sra. Mercè Perpinyà Romeu en nom i representació d’EQUIPTURIS SL ha
constituït la fiança definitiva i ha aportat la documentació requerida en escrit
d’aquest Ajuntament de 18/06/2020.

RESOLC:
PRIMER: APROVAR la classificació dels licitadors proposada per la mesa de
contractació en sessió de data 1 de juny de 2021.
SEGON: ADJUDICAR la contractació del subministrament de “mobiliari pel centre
d’atenció diürna i dues unitats de convivència per a gent gran – lot 2 cuina i
bugaderia”, a l’empresa EQUIPTURIS SL, per tractar-se de l’empresa amb millors
resultats evaluats en base a criteris econòmics i qualitatius, què inclouen aspectes
cost-eficàcia, pel preu màxim de 142.952,13-€ IVA inclòs (118.142,26- € import
base + 24.809,87 -€ 21% IVA) i amb un termini d’execució de 12 setmanes.
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Per tot el que ha estat exposat, i en virtut de les competències atorgades per
resolució de l’Alcaldia núm. 725 de 09 de juny de 2021, de delegació de
competències al 1r Tinent d’Alcalde i Regidor de les Àrees de Territori i
Sostenibilitat, Polítiques digitals i Ocupació.
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TERCER: La despesa anirà amb càrrec a la partida de l’Estat de Despeses del
Pressupost únic 23 2310 62501.
QUART: NOMENAR el Sr. Héctor Herrero Gil, enginyer municipal, responsable del
contracte.
CINQUÈ: CITAR a l’adjudicatari perquè en el dia i hora que se li indiqui, concorri
per formalitzar el contracte. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs
especial, la formalització no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils
següents a la notificació de la present resolució.
SISÈ: NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari, a la resta de licitadors, al
departament d’intervenció d’aquesta corporació i al tècnic responsable del
contracte.
SETÈ: PUBLICAR les dades corresponents del contracte al perfil del contractant de
la web municipal i al Diari Oficial de Unió Europea i comunicar-les al Registre
Públic de Contractes del Sector Públic.

Ho mana i signa el 1r Tinent d’Alcalde a data de la signatura electrònica.
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