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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2019009735

Per Decret d'Alcaldia de data 29 de març de 2019 es va iniciar i aprovar l'expedient per
a la contractació del subministrament de productes químics pel tractament de l'aigua
de les piscines municipals que gestiona el Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament
de Girona es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el
plec de prescripcions tècniques (PPTP), la despesa i es va convocar la licitació.
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat,
en virtut dels articles 131 i 159.6 de la LCSP.
El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el passat 17 d'abril i s'han presentat a la
licitació les següents empreses:
-Juan Suñe S.A., amb CIF A08609398
-Apliclor Water Soluctions S.A., amb CIF A58768946
El dia 24 d'abril va presentar oferta l'empresa
-Solucions Avanzadas i Tecnologia para piscinas (SOLATEP) S.L., amb CIF
B17881145
De conformitat amb l'article 158 i 159 de la LCSP
D'acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP i amb el decret d'Alcaldia de
12 de juny de 2018, pel qual es delega específicament la competència per aprovar els
expedients de contractació, plecs de clàusules administratives particulars, plec de
prescripcions tècniques, actes de tràmit, actes de tràmit qualificats, actes definitius i
formalització del contracte del procediment per a l'adjudicació dels contractes d'obres
d'import estimat inferior a 80.000 € i subministrament i serveis d'import estimat inferior
a 35.000 € regulat a l'article 159.6 de la Llei 9/2017, 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, al Senyor Josep Pujols Romeu, Regidor d'Educació i Esports.

Atès que d'acord amb la informació d'Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
2019 201 34200 21200 Instal·lacions esportives (20190015525) i pot ordenar-se la
despesa proposada,
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 núm.
2018011249, de data 12 de juny de 2018,
DECRETO
Primer. Es doni per rebutjada l'oferta presentada per l'empresa SOLATEP S.L., amb
CIF B17881145, per fora de termini establert a la clàusula 6 del PCAP.
Segon. Es doni per avaluades les ofertes presentades en termini mitjançant les
fórmules establertes en el PCAP reguladores de la contractació del subministrament de
productes químics pel tractament de l'aigua de les piscines municipals que gestiona el
Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Girona amb els valors totals detallats a
continuació, essent 100 la puntuació màxima a atorgar per a la valoració d'aquests
criteris:
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1.Oferta econòmica (màxim 90 punts).
Oferta presentada per l'empresa Juan Suñe S.A.: 90 punts
Oferta presentada per l'empresa Apliclor Water Solutions S.A.: 87,13 punts
2.Reducció del termini de subministrament (màxim 10 punts).
Reducció del termini de subministrament compromès per l'empresa Juan Suñe S.A.:
10 punts.
Reducció del termini de subministrament compromès per l'empresa Apliclor Water
Solutions S.A.: 10 punts
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Total puntuació per empesa licitadora:
-Juan Suñe S.A.: 100 punts
-Apliclor Water Solutions S.A.: 97,13 punts
Tercer. Avaluades i puntuades les ofertes, es reconegui l'oferta de l'empresa Juan
Suñe S.A., amb CIF A08609398, com la més avantatjosa i que, a més, compleix amb
els requisits tècnics de producte i d'empresa d'acord a això establert al PCAP i al
PPTP.
Quart. Adjudicar el contracte de subministrament de productes químics pel tractament
de l'aigua de les piscines municipals que gestiona el Servei Municipal d'Esports de
l'Ajuntament de Girona a favor de l'empresa Juan Suñé S.A., amb CIF A08609398, per
import de vint-i-tres mil vuit-cents cinquanta-set euros amb onze cèntims (23.857,11 €)
IVA inclòs, desglossat de la següent manera: dinou mil set-cents setze euros amb
seixanta-dos cèntims (19.716,62 €) de pressupost net, i quatre mil cent quaranta euros
amb quaranta-nou cèntims (4.140,49 €) d'IVA, calculat al tipus 21%.
L'import de la despesa per aquest any 2019 és de dinou mil vuitanta-cinc euros amb
seixanta-nou cèntims (19.085,69 €) desglossat de la següent manera: quinze mil setcents setanta-tres euros amb trenta cèntims (15.773,30 €) de pressupost net, i tres mil
tres-cents dotze euros amb trenta-nou cèntims (3.312,39 €) d'IVA, calculat al tipus
21%.
L'import de la despesa per a l'any 2020 és de quatre mil set-cents setanta-un euros
amb quaranta-dos cèntims (4.771,42 €), desglossat en tres mil nou-cents quaranta-tres
euros amb trenta-dos cèntims (3.943,32 €) de pressupost net i vuit-cents vint-i-vuit
euros amb deu cèntims (828,10 €) d'IVA, al tipus 21%.
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
Cinquè. L'informe de valoració emès pel responsable del contracte es publicarà al perfil
del contractant de l'Ajuntament de Girona.
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP) i del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
(PPTP) reguladores de la contractació.
Sisè. Notificar l'adjudicació a l'empresa adjudicatària
Setè. Requerir a l'adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 3 dies hàbils des de
la seva notificació, presenti l'acceptació de la resolució d'adjudicació en els termes de
la clàusula 10 del PCAP. Si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no
s'hagués formalitzat el contracte s'entendrà que retira la seva oferta.
Vuitè. Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l'Ajuntament de Girona.
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Josep Pujols Romeu

Traspassat a la revisió tècnica en data 2 de maig de 2019
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa
sobre la gestió de Decrets de l'Alcaldia digitals, aprovada per la Junta de Govern Local de 13 de
desembre de 2013.
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