RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Contracte : Contracte Públic

Unitat Promotora : Serveis Generals

Tipus : Serveis

Criteris d’adjudicació: Automàtics

Expedient :

CTTI-2019-20203

Procediment : Obert Simplificat Abreujat

Títol: Servei de manteniment de les portes automàtiques de l’edifici ubicat al carrer Salvador Espriu,
45-51 de l’Hospitalet de Llobregat, propietat del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI).

Valor estimat del contracte (s/IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució fins a :

Import base €

IVA €

Import total €

31.680,00
13.200,00

2.772,00

15.972,00

2 anys prorrogable fins a un màxim de 2 anys addicionals.

Antecedents
1. Per resolució de data 4 de març de 2020 es va aprovar l’expedient de contractació del
contracte de referència i es va acordar l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En data 11 de juny de 2020 va tenir lloc l’acte d’obertura dels Sobres Únics amb les
declaracions responsables aportades pels licitadors a fi d’acreditar la capacitat i solvència
exigides per contractar amb el sector públic, i la proposta avaluable mitjançant criteris
automàtics.
El resultat de l’obertura de sobres es detalla a continuació:
NIF

Empreses licitadores admeses

Import (s/IVA)

A78958964

ASSA ABLOY ENTRANCE SYST. SPAIN, SA

10.860,00 €

A28517308

EULEN, S.A

11.584,40 €

B61579348

MANUSA DOOR SYSTEMS, S.L.U.

10.722,00 €

Prèvia a la valoració, es va realitzar l’examen per a la determinació d’ofertes anormalment
baixes d’acord amb el procediment establert a l’article 149 de la LCSP, resultant que cap de
les ofertes rebudes es troba en aquesta condició.
3. Un cop es van avaluar i puntuar les ofertes d’acord amb els criteris de valoració establerts
al plec de clàusules administratives particulars, i vista la proposta d’adjudicació que consta a
l’acta de tramitació donat el tipus de procediment, obert simplificat abreujat, en base a allò
establert a l’article 159.6 de la LCSP.

Fonaments de dret
I.

S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte,
d’acord amb allò que disposa l’article 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP).

II.

Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 159.4 i 159.6 i
següents de la LCSP, i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la ponència
tècnica.

III. En virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent i de les facultats que em
són conferides per delegació del Consell d’Administració en qualitat d’òrgan de
contractació, en el seu acord de 28 d’octubre de 2019.

RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:
Empresa:
CIF:
Pressupost licitació:

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM SPAIN S.A.U.
A-78958964
Import base €
IVA €
Import total €
13.200,00
2.772,00
15.972,00
10.860,00
2.280,60
13.140,60
D’acord amb els imports detallats a la taula següents

Import adjudicació màxim :
Termini d’execució :

2 anys.

Possibilitat de pròrroga:

Si, fins a un màxim de 2 anys addicionals.

Concepte

Import
(sense IVA)

Manteniment preventiu i normatiu

5.460,00 €

Manteniment correctiu (inclou material)

5.400,00 €

L’import del manteniment correctiu és la quantia màxima de despesa que l’Administració contractant
destinarà a satisfer els serveis de manteniment correctiu, els quals es poden exhaurir o no en funció
de les necessitats reals, sense que es garanteixi cap volum mínim de despesa.

2. Designar com a responsable d’aquest contracte al Director/a de Serveis Corporatius del
CTTI.

2/3

3. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d’acord amb
el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
4. Requerir l’acceptació d’aquesta resolució per part de l’adjudicatari com a tràmit de
formalització del contracte d’acord amb l’article 159.6 g) de la LCSP.
5. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la seva
formalització, d’acord amb el que disposa l’article 151.1 de la LCSP.
6. El termini d’execució d’aquest contracte és de 2 anys a comptar des del 2 d’octubre de
2020, prorrogables fins a un màxim de 2 anys addicionals.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
potestativament recurs de reposició, de conformitat amb allò que es preveu en els articles 123
i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de la present resolució. Alternativament, es
pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es
preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la notificació de la present resolució, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Per delegació,
Xavier Milà i Vidal
Director Gerent (e.f.) Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació. La
política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions
de voluntat en suport informàtic".

Acceptació per l’empresa ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM SPAIN S.A.U.
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