SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA
Parc Científic i Tecnològic de Lleida, Edifici H1
25003 LLEIDA
(LLEIDA)

Assumpte: subministrament de tres plotters
Expedient: 272/2018

En data 14 de desembre, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern ha
resolt el següent:
Relació de fets
1. Per decret 9629/2018 ,de 16 de novembre, del regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i
Bon Govern, es va iniciar el procediment de contractació de tres plotters amb un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 19.650 euros, IVA no inclòs.
2. Mitjançant informe de 10 de desembre de 2018, la coordinadora de Compres exposa que
han presentat oferta les següents empreses:

Empresa

Import

Valoració

SERVICIOS MICROINFORMÀTICA, SA

14.890,00

10,00

SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA

16.275,12

9,15

ABAST SYSTEMS&SOLUTIONS, SL (1)

EXCLÒS

CARLIN CATALUNYA, SRL (2)

EXCLÒS

(1)
S’exclou
perquè
no
presenta
el
detall
dels
preus
unitaris.
(2) S’exclou perquè presentar dos preus unitaris que superen els preus unitaris màxims
establerts.
Es proposa adjudicar a Servicios Microinformática SA el subministrament de tres plotters
per un import de 14.890 €, IVA no inclòs.
S’adjunta còpia de l’esmentat informe.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la present
anualitat.
Fonaments de dret
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Articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de novembre, de contractes del sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 d’octubre, de
delegació de competències,
RESOLC:
PRIMER . Adjudicar la contractació del subministrament de tres plotters a l’empresa Servicios
Microinformática SA per un import de 14.890 €, iva no inclòs
.
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti, en el
termini màxim de set dies hàbil a comptar des de la remissió de la notificació de l’adjudicació:
a)Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una Administració
pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector
públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar amb aquesta Administració local
l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu
b)Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de las persones amb
discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, si els és exigible pel nombre de personal. En cas contrari, declaració responsable de no
està sotmès a aquesta normativa.
c) Acceptació de la resolució d’ adjudicació.
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta, i
es procedirà a demanar la documentació al licitador classificat en segona posició.
TERCER. Disposar a favor de Servicios Microinformática SA , l’import de 14.890 euros,
més 3.126,90 euros en concepte d’IVA, en total 18.016,90 €, aprovant a l’efecte el document
comptable :
Relació D núm. 6991 per import de 18.016,90 €
QUART. Aprovar la relació AC- núm. 6992 per import de 5.759,60 €
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.
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Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa podreu interposar els següents
recursos:
- Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-administratiu, davant
del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la
recepció de la present notificació.
- O bé, directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des
de l'endemà de la recepció de la present notificació, davant del jutjat contenciós-administratiu
de Barcelona.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
Independentment de la via administrativa o jurisdiccional, l'informem que disposa de la
possibilitat de presentar una queixa davant del Defensor del Ciutadà, les decisions del qual no
són vinculants i prenen la forma de recomanació. Per interposar aquesta queixa cal que es posi
en contacte amb l'oficina del Defensor, al C/ Cuba número 47, trucant al telèfon 937582499 o
enviant un correu a defensor@ajmataro.cat.
La Lletrada del Servei p.d.
Immaculada Pruna i Ribas
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