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MARIA GLORIA GOU Secretària General, de l’Excm. Ajuntament de la Molt Lleial
Ciutat d’Olot
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 16
de maig de 2019, ha adoptat, entre d’altres, el següent acord:
12.6. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE
DE MOBILIARI PER A L'OFICINA DE TREBALL EN COOPERACIÓ "COWORKING"
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2019011472
SU

DE SUBMINISTRAMENT

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Per acord de la Junta de Govern Local de 28 de març de 2019, s’aprovà l’expedient de
contractació administrativa del subministrament i muntatge de mobiliari per a l’oficina
de treball en cooperació “coworking”, es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va
convocar la licitació.
El procediment a seguir per l’adjudicació és l’obert simplificat sumari, atenent a
diversos criteris de valoració de les ofertes i un pressupost base de licitació de vint-i-un
mil trenta-cinc euros amb seixanta-tres cèntims (21.035,63€), sense IVA i vint-i-cinc mil
quatre-cents cinquanta-tres euros amb onze cèntims (25.453,11€) IVA inclòs.
En data 12 d’abril de 2019 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, les següents empreses:
1. OFICINA I ARXIU, SA
2. INAD-HOC HABITAT, SL
Vistos els antecedents obrants a l’expedient CCS12019000006, la Mesa de
Contractació, en reunió celebrada el dia 8 de maig de 2019 va acordar declarar
exclosa del procediment de licitació a l’empesa INAD-HOC HABITAT, SL per no haver
presentat la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts a la
clàusula 4 del Plec de prescripcions tècniques (característiques del mobiliari i
complements), impossibilitant-ne la comprovació.
Vist l’informe de valoració de l’única proposició admesa en la licitació, la Mesa de
Contractació, en reunió celebrada el dia 9 de maig de 2019, va proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte subministrament i muntatge de mobiliari per a
l’Oficina de Treball en Cooperació Coworking, a favor de l’empresa OFICINA I ARXIU,
SA, al ser aquesta l’única empresa admesa en el procediment de licitació i complir
amb els requisits establerts en el Plec de clàusules administratives particulars i en el
Plec de Prescripcions tècniques.
En data 9 de maig de 2019 es va requerir l’empresa OFICINAI ARXIU, SA, per tal que
en el termini de 7 dies hàbils presentés la documentació acreditativa del compliment
dels requisits previs que en el seu dia fou substituïda per la corresponent Declaració
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responsable i que no consta actualitzada en el Registre d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI).
Vist que la documentació ha estat presentada dins el termini establert a l’efecte.
De conformitat amb els articles 158 i 159 de la LCSP.
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida núm. 19.130.920.63501 “mobiliari i material
inventariable (PR 19)” i pot ordenar-se la despesa proposada.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000006 , com a regidora delegada
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- EXCLOURE de la licitació del subministrament i muntatge de mobiliari per a
l’oficina de treball en cooperació “coworking”, a l’empresa INAD-HOC HABITAT, SL ,
d’acord amb els fets i fonaments exposats als antecedents.
Segon.- ADJUDICAR el contracte del subministrament i muntatge de mobiliari per a
l’oficina de treball en cooperació “coworking”, a favor de l’empresa OFICINAI ARXIU,
SA, amb NIF. A17037268, per un import de vint-i-un mil dos-cents vint-i-dos euros
amb quaranta-tres cèntims (21.222,43 €), IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en disset mil cinc-cents trenta-nou euros amb vint cèntims
(17.539,20 €) que corresponen a la base imposable i tres mil sis-cents vuitanta-tres
euros amb vint-i-tres cèntims (3.683,23 €) a l’IVA calculat al 21%.
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.
Tercer.- Disposar la despesa per import de 21.222,43 € IVA inclòs, la qual es pagarà
amb càrrec a la partida núm. 19.130.920.63501 “mobiliari i material inventariable
(PR19)”.
Operació Referència
200300
200200
200200
1901721

Tipus
Partida
Despeses 19.130.920.63501
Despeses 19130 920 63501

Import
21.222,43
-4230.68

Descripció
CC1
CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MOBILIAR I MATRERIAL INVENTARIALBGE
MOBILIARI I MATERIAL INVENTARIABLE (PR19)

Quart.- Notificar l’adjudicació a les empreses que han pres part en el procediment.
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al perfil del contractant.
Sisè.- Requerir a l’adjudicatària, per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3
dies hàbils des de la seva notificació, presenti l’acceptació de l’acord d’adjudicació en
els termes de la clàusula 18 del PCAP.
Setè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci al Perfil del Contractant.
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I PERQUÈ AIXÍ CONSTI, i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquesta
certificació amb el vistiplau de l’Alcalde en funcions.

Olot, 10 de juny de 2019
Vist-i-Plau l’alcalde en funcions

Ho certifico,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

GOU CLAVERA, MARIA GLORIA
10/06/2019



Document signat electrònicament verificable a www.olot.cat amb el codi:

628e4dd3-450d-4e5d-85ba-28644d94d75d

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P1712100E
www.olot.car
Ps. Ramon Guillamet,10
17800 OLOT

