CONTRACTACIÓ
EXP. NÚM. CS 92/2018

R E U N I T S:

D'una part,
L’Il·lm. Sr. Agustí Comas Guitó que actua en nom i representació del Consell Comarcal del
Bages, en la seva qualitat de president, assistit per la secretària del Consell Comarcal que
dóna fe.

I de l'altra,
El Sr. Santiago Moliner Neira que obra en nom i representació legítima de l'entitat mercantil
SM, Sistemas Medioambientales, SL, amb NIF B61461810, domiciliada a Barcelona,
Passeig Sant Joan, 183-185, entlo. 3ª, per poders que es troben a l'expedient.

M A N I F E S T E N:

I.- Que per Decret de presidència núm. 464/18, de 19 d’octubre, es va aprovar l’expedient
de contractació, per procediment obert simplificat, per a l’adjudicació del servei comarcal
itinerant per a la promoció de l’eficiència energètica de les llars dels municipis de l’ABSS
del Bages.

II.- Que per aquesta resolució de presidència es va convocar el procediment obert
simplificat que es va anunciar en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Bages
(www.ccbages.cat).

III.- Que el dia 13 de novembre de 2018 ha finalitzat el termini per a la presentació de
proposicions, havent-se presentat proposta les següents empreses:
Núm. 1: ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SLU
Núm. 2: SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL

IV.- Que en data 15 de novembre de 2018 es va realitzar l’acte d’obertura del sobre únic
amb el següent contingut pel licitador:
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CONTRACTACIÓ DEL SERVEI COMARCAL D'ATENCIÓ A LA POBRESA ENERGÈTICA I DE PROMOCIÓ DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LES LLARS
A L'AREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS DEL BAGES
OFICINA ENERGÈTICA

AVALUACIÓ DE LES
PROPOSICIONS
D'ACORD AMB ELS
CRITERIS
D'ADJUDICACIÓ DELS
PLECS
AURUM CONSULTORIA
AMBIENTAL, SLU
SM, SISTEMAS
MEDIOAMBIENTALES, SL

Pressupost net
licitació (S/IVA)
20.776,62 €

Experiència laboral (màxim
puntuable: 5 anys)

Oferta
econòmica
(S/IVA)

Anys

Mesos

PUNTUACIÓ
Experiència laboral
enginyer/a, tecnic/a
superior eficiència
energètica, tèrm ica o
energies renovables

Form ació
com plem entària
agent energètic
(m àsters i
postgraus)

Característiques
mediambientals

Puntuació oferta
econòmica

TOTAL

de 0 a 9

0a3

0ó3

de 0 a 2

17

18.500,00 €

0

0

0,00

1

3

1,98

5,98

18.283,43 €

0

0

0,00

1

3

2,00

6,00

MITJANA PUNTS

5,99

V.- Que per Decret de Presidència núm. 524/18, de 19 de novembre, s’ha realitzat el
requeriment a l’entitat mercantil SM, Sistemas Medioambientales, SL i aquest ha estat
acomplert en tots els seus extrems, d’acord amb la documentació que figura en
l’expedient administratiu.
VI.- Per Decret de Presidència núm. 543/18, de 28 de novembre, s’ha adjudicat el contracte
del servei comarcal itinerant per a la promoció de l’eficiència energètica de les llars dels
municipis de l’ABSS del Bages, a l’entitat mercantil SM, Sistemas Medioambientales, SL
(NIF B61461810, Passeig Sant Joan, 183-185, entlo. 3ª, Barcelona) per un preu de
18.283,43 € al que cal afegir 3.839,52 € que correspon al 21% d’IVA.
VII.- Que l’entitat mercantil SM, Sistemas Medioambientales, SL ha dipositat la garantia
definitiva mitjançant aval per un import de 914,17 € i consta en la Tresoreria del Consell
Comarcal.
VIII.- Que en compliment del que disposa l’article 153.6 de la de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), no es pot procedir a l’execució del contracte
amb caràcter previ a la seva formalització.
I, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat i donant compliment al mandat legal de
formalització dels contractes administratius, atorguen les següents

C L À U S U L E S:

PRIMERA.- El Consell Comarcal del Bages adjudica el contracte del servei comarcal
itinerant per a la promoció de l’eficiència energètica de les llars dels municipis de l’ABSS
del Bages, a l’entitat mercantil SM, Sistemas Medioambientales, SL (NIF B61461810,
Passeig Sant Joan, 183-185, entlo. 3ª, Barcelona) per un preu de 18.283,43 € al que cal
afegir 3.839,52 € que correspon al 21% d’IVA, amb efectes des del dia 3 de desembre de
2018.

SEGONA.- L’entitat mercantil SM, Sistemas Medioambientales, SL accepta l'adjudicació i
s'obliga a la prestació del servei, durant tot el període contractual, amb estricte subjecció al
Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques i al Plec
de Clàusules Administratives Generals que regulen el contracte, incorporats com annexes
núm. 1, núm. 2 i núm. 3 a la signatura d’aquest contracte.

TERCERA.- El present contracte s'atorga a risc i ventura de l'adjudicatari que assumeix totes
les responsabilitats civils, fiscals i laborals que es derivin de la prestació del servei i del
compliment o incompliment del règim d'obligacions del contracte.

Llegit el present contracte, els atorgants el ratifiquen i signen, juntament amb la secretària
del Consell Comarcal, que dóna fe de l'atorgament.
El President

El Contractista

Firmado
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digitalmente por
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Dono fe,
La Secretària
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Bruno Garcia
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