FSCM-210105

FITXA INFORME DE SEGUIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ MENOR
1. Dades bàsiques del contracte
EC_2021/25
− IDENTIFICADOR EXPEDIENT:
Impressió i subministrament d'adhesius punt de venda ATM
− Objecte del contracte:
Subministraments
− Tipus de contracte:
Selecció d'ofertes
− Procediment adjudicació:
1 mes
− Termini d’execució del contracte:
Puntual
− Periodicitat:
Gerent ATM Camp de Tarragona
− Òrgan de contractació:
Nacho Miró Cortés
− Persona encarregada del seguiment del contracte:

2. Validació econòmica del contracte
Expedient rebutjat per no existència de crèdit
Expedient acceptat per la existència de crèdit:
Exercici pressupostari
Aplicació pressupostaria
2021

Codi CPV:

226.0003

24911200-5 Adhesivos

Validació econòmica del contracte (Signatura gerent). Data:

3. Justificació del contracte i petició d’oferta
−

Finalitat del contracte:
Impressió de 300 adhesius de 15 x 15
Material: Vinil polimèric + laminat mate
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Import (euros sense IVA)
500,00

FSCM-200503

Queda justificat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
−

Justificació de la contractació externa:
Volum de feina
✔ Expertesa
Termini
Qualitat
Obligació legal

−

Nombre empreses convidades:

−

En cas de només convidar a una empresa, justificació del motiu que origina la manca de
concurrència en el contracte:
Contracte de serveis i subministrament per import fins 2.999€, o d’obra fins a 5.999€.
Contracte de serveis i subministrament per import superior a 2.999€ en el supòsit de que:
Contractació que per raons tècniques o artístiques o per motius relacionats amb la
protecció de drets d’exclusiva, inclosos els drets de propietat intel·lectual i
industrial només poden encomanar-se a un empresari determinat (Art. 168-a de la
Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic).
Contractació que per una imperiosa urgència, resultant d'esdeveniments
imprevisibles per a l'òrgan de contractació i no imputables al mateix, demani una
ràpida execució del contracte (Art. 168-b de la Llei 9/2017, de Contractes del
Sector Públic).
Contractació d’accés a bases de dades i subscripció a publicacions (Disp.
Addicional novena de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic).
Contractació d’activitats docents excloses de l’aplicació de la de la Llei 9/2017, de
Contractes del Sector Públic (Art. 310 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector

4

Públic).
Altres raons tècniques objectives (justificar):

−

Identificació empreses convidades:

Nom o raó social

CIF/ NIF

Correu electrònic

Telèfon

Josep Maria Bou

XXXXX681Q

jm.bou@grupbou.com

977 237 108

Tot Colors - HEMISFERI 1969, S.L

B43552058

totcolors@totcolors.com

977 333 121

Gràfiques Cambrils (Sebastià Pujal)

XXXXX411X

info@graficcambrils.com

637 766 277

Gràfiques Octavi

A43042837

montse@agoctavi.com

977 830 208

−
−

Data petició ofertes: 10/05/2021
Termini presentació ofertes:

17/05/2021

Validació informe justificatiu (Signatura gerent). Data:

C. Anselm Clavé, 1
43004 Tarragona
Tel. 977 92 19 56
info@atmcamptarragona.cat
www.atmcamptarragona.cat

FSCM-200503

4. Dades de l’adjudicatari
−
−

Nom o raó social:
Data comunicació comanda:
Aprovació de la despesa.
Exercici pressupostari

−

Aplicació pressupostaria

Import (euros sense IVA)

Justificació:

Queda justificat que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o
conjuntament superin la xifra de 15.000 euros en el cas de subministraments i serveis i de 40.000 euros
en el cas d’obres.
D’acord amb el previst als articles 36.1 i 153.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la que 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, no es necessària la
formalització de contracte per la seva perfecció.
Aprovació de la despesa (Signatura gerent). Data:

5. Documentació a adjuntar a l’expedient
−
−
−
−
−
−

Informe motivat sobre les consultes preliminars del mercat en el que es relacionen els estudis
realitzats i els seus autors, entitats consultades, qüestions formulades i les respostes rebudes.
(només en cas d’haver-se efectuat consultes preliminars del mercat).
Invitació
Oferta proposada com a adjudicatària
Altres ofertes rebudes, en cas d’existir
Fitxa informe de seguiment dels treballs, que contempla la validació econòmica, la validació i
justificació dels treballs, selecció de l’adjudicatari i l’aprovació de la despesa.
Plec tècnic (en cas d’existir)
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6. Règim de recursos
Els actes adoptats per l’òrgan de contractació són susceptibles de recurs d’alçada, d’acord amb el
que estableix l’article 27.1 dels Estatuts del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona,
aprovats per l’Acord del Govern de 28 d’abril de 2003 i modificats posteriorment per l’Acord GOV
93/2010 i 9/2015; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i del procediment de les
administracions públiques de Catalunya; i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’administració
són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

7. Certificació i/o finalització de l’expedient
Certificació/finalització dels treballs (Signatura gerent). Data:

8. Observacions

Observacions (Signatura gerent). Data:
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