@

Acord Junta Govern Local
Núm.: [14]U0601 00/01433

A¡untament de L'Hospitetet
Árca d'Hlsend¡ I SelYeF Crntratg
Ponincia

Full:. 114
Reg.Expedients núm.: 23799/201 8

lsecció de Contractació]

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A adjud¡car la contractació del subministrament i
manteniment preventiu i correctiu de la infraestructura de telecomunicacions (exceptuant
I'electrónica de xarxa) dels edificis de I'Ajuntament de I'Hospitalet de Llobregat a favor de
l'empresa ELECNOR, SA.
El tinent d'Alcaldia, titular de I'Area d'Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les facultats
que li atorga els Decrets de I'alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 20'16, aquest darrer
publicat en el BOPB de 5 d'agost de 2016, per la present, proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció de I'acord següent:

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 30 d'octubre de 2018 es va aorovar la
contractació, mitjangant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del
subministrament i manteniment preventiu i correctiu de la infraestructura de
telecomunicacions (excepluant I'electrónica de xarxa) dels edificis de I'Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat (SU-35/20r 8).
Mitjangant Resolució núm. 122012Q19 de 20 de febrer, signada pel tinent d'alcaldia de l'Area
d'Hisenda i Serve¡s Centrals, en virtut de l'art. 150 de la Llei 912017 de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, i de conform¡tat amb la Mesa Permanent de Contractació
celebrada el dia 24 de gener de 2019, es van classificar les ofertes i es va considerar com a
més avantatjosa la presentada per I'empresa ELECNOR SA per un import máxim de
360.000,00 euros IVA exclós i els preus unitaris, memória técnica i especificacions incloses en
la seva proposició.
Per I'esmentada Resolució es va requerir a l'empresa ELECNOR SA perqué en el termini de
10 dies hábils, comptats des de l'endemá en qué hagi rebut el requeriment, presentés la
documentació acreditativa del compliment dels requis¡ts de capacitat, aptitud i solvéncia
establerts en el plec, i de les obligacions tributáries i amb la Seguretat Social imposades per
les dispos¡c¡ons vigents. Així mate¡x, se'l va requerir a constituir la garantia definitiva del
contracte, corresponent al 5% del I'import base de licitació IVA exclós, per un import de
18.000,00 euros o a presentar la declaració conforme la constitiJirá mitjangant la modalitat
de retenció de preu.
L'empresa ELECNOR SA, dins del termini atorgat, ha procedit a I'acreditació de la possess¡ó
validesa de la documentació acreditat¡va dels requisits inclosos en el DEUC oue va
presentar a la present licitació, prevista a l'art. 140.1 141 de la Llei 9i2017 de de
novembre, de contractes del sector públic, a¡xí com a I'acreditació de trobar-se al corrent de
les seves obligacions tributáries ¡amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents. Així mateix, en data 5 de marg de 2019 ha constitui't la garantia definitiva, per import
de 18.000,00 euros, segons carta de pagament número 190007344.
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Consta certificat conforme l'empresa ELECNOR SA es troba al corrent del compliment de
les seves obligacions tributáries amb l'Ajuntament de I'Hospitalet.
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De conformitat amb I'art. 150 de la Llei 912017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, i d'acord amb la cláusula 13 del plec de cláusules administratives, és procedent
ADJUDICAR el contracte de referéncia a favor de l'empresa ELECNOR, SA.
Com a conseqüéncia del trám¡ts l¡citatoris, cal reajustar el termini d'execució del contracte,
establint el període contractual des l'1 de maig de 2019 al 30 d'abril de 2021, així com la
despesa der¡vada, per un import de 435.600,00 euros (360.000,00 euros més 75.600,00
euros del 21o/o d'lVA), que té car¿cter plurianual anirá a cárrec dels pressupostos
mun¡c¡pals corresponents.

i

Consta la conformitat del contractista als reajustaments proposats.

VIST I'informe jurídic i la documentació que integra l'expedient admin¡stratiu.
VISTES les competéncies atribuTdes a la Junta de Govern Local en virtut de la Disposició
Addicional Segona, apartat 4, del Reial Decret Legislatiu 9120'17 de 8 de novembre de la Llei
de contractes del sector públic.

La Junta de Govern Local, a proposta del t¡nent d'Alcaldia, titular de I'Area d'Hisenda

i

Serveis Centrals,
ACORDA:
Primer.- ADJUDICAR la contraciació del subministrament i manteniment Dreventiu icorrectiu
de la infraestructura de telecomunicacions (exceptuant l'electrónica de xarxa) dels edificis de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat a favor de I'empresa ELECNOR SA (NlF
448027056), pels preus unitaris inclosos en la seva oferta ¡un import máxim de 360.000,00
euros IVA exclós, la memória técnica iles següents especificacions incloses en la seva
propos¡ció:
Aportació de bosses d'hores sense cárrec per a l'Ajuntament:
3 bosses d'hores de 20 hores anuals de Cap de Projecte
3 bosses d'hores de 40 hores anuals de Técnic Esoecialista
3 bosses d'hores de 50 hores anuals d'Oficial
Preu/hora:
Del Cap de Projecte 35€/h
Del Técnic Especialista 30€/h
De l'Oficial 25,5@h
Inclou totes les peces de recanvi necessár¡es pel manteniment preventiu
Millora dels nivells de servei:
Millora en 2 hores el temps de resolució de les incidéncies urgents
M¡llora en 2 hores el temps de resolució de les petic¡ons urgents

.

.
.
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Segon.- REAJUSTAR el termini d'execució del contracte, establint el període contractual des
de l'1 de maig de 2019 al 30 d'abril de 2021.
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Tercer.- REAJUSTAR la despesa derivada de l'execució del contracte, per un import de
435.600,00 euros (360.000,00 euros més 75.600,00 euros del 21o/o d'lYA), té carácter
plurianual i es distribueix com segueix:

-

Exercici 2019 (de l'1 de maig al 31 de desembre), per un import de 145.200,00 euros
(120.000,00 euros més 25.200,00 euros del 2'lo/a d'lVA), que anirá a cárrec de
l'aplicació pressupostária 06.9205.216.00.00 del pressupost municipal de 2019, segons
certificat de retenc¡ó de crédits núm. 190006272 de data 21 de gener de 2019, emés per
la lntervenció General.

-

Exercici 2020 (de I'l de gener al 31 de desembre), per import de 217.800,00 euros
(180.000,00 euros més 37.800,00 euros del 21o/o d'lYA), anirá a cárrec de I'aplicació
pressupostária 06.9205.216.00.00 del pressupost municipal de 2020, segons número de
desconcentració 190015530H de data 2 d'abril de 2019 emés per la Intervenció
General, i resta subjecte a I'autorització en el pressupost de I'exercici corresponent del
crédit adequat i suficient, de conformitat amb I'art.174 del RDL de 212004 de 5 de marg,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

-

Exercic¡ 2Q2'l (de l'1 de gener al 30 d'abril), per import de 72.600,00 euros (60.000,00
euros més '12.600,00 euros del 21o/o d'lVA), anirá a cárrec de I'aplicació pressupostária
2021, segons número de
06.9205.216.00.00 del pressupost mun¡cipal
desconcentració 190015531L de data 2 d'abril de 2019 emés per la Intervenció General,
i resta subjecte a I'autorització en el pressupost de I'exercici corresponent del crédit
adequat i suficient, de conformitat amb l'art.l74 del RDL de 212004 de 5 de marg, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les h¡sendes locals.

de

Quart.- La formalització del contracte no podrá efectuar-se abans que transcorrin l5 dies
hábils des que es remet¡ la notificació de I'adjudicació als l¡c¡tadors. L'órgan de contractació
requerirá l'adjudicatari perqué formalitz¡ el contracte en un termini no superior a 5 dies a
comptar des del següent al qué haguessin rebut el requer¡ment, un cop transconegut el
termini de 15 dies refer¡t anteriorment sense que s'hagués ¡nterposat recurs que porti
aparellada la suspensió de la formalització del contracte; tot segons disposa I'art. 153.3 de la
Llei 912Q17 de I de novembre de contractes del sector públic. Aquesta formalització,
juntament amb el corresponent contracte, es publicará en un termini no superior a quinze
dies després del perfeccionament del contracte en el perfil de contractant de l'órgan de
contractació de este Ajuntament.

Cinoué- Notificar els acords anteriors a les empreses licitadores, fent-los saber que contra
aquest acte es pot interposar, amb carácter potestatiu, el recurs especial en matéria de
contractació previst a l'article 44 i concordants de la Llei 912Q17, de de novembre, de
Contractes del Sector Públic, davant el Tribunal Catalá de Contractes del Sector Públ¡c en el
termini de 15 dies hábils; aquest termin¡ es computará d'acord amb el que s'estableix a
l'article 50 de la Llei 912017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Quan el

I
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recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul litat que preveu l'apartat 2, lletres c), d),
e) o f) de l'article 39; el termini d'interposició será de 30 dies naturals des de la publicació de
la formalització del contracte ide 6 mesos en els restants casos de nul.litat.

si transcorreguts dos mesos des del dia següent a la interposició de I'esmentat recurs
especial en matéria de contractació no s'ha dictat resolució expressa per part del rribunal
catalá de contractes del sector Públic, aquest es tindrá per desestimat. En aquest cas es
podrá interposar, davant de la Sala del Contenciós Adm¡nistratiu del Tribunal Suoerior oe
Justícia catalunya, el corresponent recurs contenciós administratiu, en el termini de sis
mesos, a comptar des del següent dia hábil a aquell en que va finalitzar el termini per a que
l'órgan competent de la Generalitat de catalunya resolgui el recurs de especial en matéria
de contractac¡ó, en la forma i amb els requisits establertes en la Llei 29t1998, de 13 de iuliol.
reguladora de la Jur¡sdicció contenciosa Administrativa. En cas que el recurs especiál en
matér¡a de contractació potestatiu fos resolt de forma expressa, el termini per a interposar el
recurs contenciós administratiu davant de I'esmentada sala será de dos mesos, a comptar
des del següent dia hábil a la recepció de la corresponent notificació.
Aixó no obstant, els interessats podran interposar directament

el recurs contenciós
adm¡nistrat¡u, sense necessitat de la interposició prévia del recurs especial en matéria de
contractac¡ó, davant del Jutjat del contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos, a comptar des del següent dia hábil a la recepció de la not¡ficació del present
acte, en la forma i amb els requisits previstos en la Llei 291199g, de j3 de juliol, regulaoora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Aixó no obstant, la Junta de Govern Local, acordará el que cons¡deri
L'Hosoitalet.
El Tinent d'alcaldia d'Hisenda i Serveis
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