SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES
1403/6349/ 2021

DECRET
Vist l'expedient de contractació núm. 44/2021 relatiu a la contractació del SERVEI DE SO,
IL.LUMINACIÓ, MUNTATGE D’ESTRUCTURES I PRODUCCIÓ D’ACTIVITATS PER A LA
FESTA MAJOR D’IGUALADA 2021, amb un pressupost base de licitació de 99.000 € IVA exclòs i
119.790 € IVA inclòs.
Vist que, per decret del regidor delegat de Promoció Cultural i Relacions Institucionals de data
29.06.2021, es va aprovar l’inici de l’expedient de contractació, declarant com a forma de
contractació el del procediment obert simplificat amb multiplicitat de criteris de valoració, dels
esmentats serveis.
Vist que, en data 16.07.2021, es va reunir la mesa de contractació per procedir a l’obertura dels
sobres únics de l’esmentat servei.
Atès que, en el mateix acte de data 16.07.2021, la mesa de contractació va determinar les
puntuacions atorgades a cada licitadora i l’ordre en que restaven classificades fent consta en
l’acta el següent:
“OFERTA NÚM. 1: INICIATIVES EVENTS SL (B64709363)
Documentació presentada:
- Declaració responsable de conformitat amb Annex III del plec de clàusules administratives.
- MODEL D’AUTORITZACIÓ PER RECOLLIR DADES A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA I A LA
SEGURETAT SOCIAL D’ESTAR AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES SEVES
OBLIGACIONS de conformitat amb Annex II del plec de clàusules administratives.
- MODEL PER A REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES (PERSONES JURÍDIQUES) de
conformitat amb Annex IV del plec de clàusules administratives.
- MODEL D’AUTORITZACIÓ PER CONSULTAR LES DADES DEL RELI/ROLECE/ O ALTRES
REGISTRES OFICIALS de conformitat amb Annex VII del plec de clàusules administratives.
- Oferta econòmica: 81.180 € IVA exclòs i 98.227,80 € IVA inclòs
Correspon la màxima puntuació= 40,00 punts
- Millora en la qualitat del servei:
1. Per accions destinades a la reducció del nivell d’emissió de gasos d’efecte hivernacle
consistents en l’ús de vehicles de tipus furgoneta per a l’execució d’aquest contracte amb
distintiu zero d’emissions (híbrid, elèctric o altres equivalents)
Presenta documentació acreditant que disposa de dos vehicle (Nissan eNV200, Basic Furgó 4p i
Opel Vivaro, E MY21), en propietat amb distintiu zero emissions, i la corresponent declaració
responsable conforme els utilitzarà durant l’execució del contracte.
Correspon una puntuació de 4,00 punts
2. Per la integració de persones amb discapacitat
Acredita documentalment que en la seva plantilla s’inclouen 4 persones amb discapacitat i aporta
la corresponent declaració responsable conforme aquestes persones treballaran en l’objecte del
contracte.
Correspon una puntuació de 4,00 punts
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3. Que l’empresa licitadora gestioni els seus residus de forma responsable i respectuosa
amb el medi ambient
Presenta la certificació ISO 14001, de sistemes de gestió ambiental.
Correspon una puntuació de 2,00 punts
Havent comprovat que l’oferta presentada no incorre en valors anormals o desproporcionats, ja que
aquesta no és inferior al pressupost base de licitació en més d’un 25%, la Secretària accidental de la
Corporació dóna compte de les puntuacions atorgades a cada licitadora i l’ordre en que han restat
classificades que és el següent:
Oferta
econòmica
Import (€/IVA
exclòs)

Licitadora

1

INICIATIVES EVENTS SL

81.180

% Baixa
econòmica

18,00

Fins a 40
punts

Puntuació
Millora en la
qualitat del
servei
Fins a 10
punts

40,00

10,00

Puntuació de
l’oferta
econòmica

Puntuació
TOTAL
Fins a 50
punts

50,00

Resta dins l'expedient la proposició presentada.
Resulta, en conseqüència, que la plica presentada per l’empresa INICIATIVES EVENTS SL ha
estat admesa i valorada en 50,00 punts, ocupa el 1r lloc de la classificació per ordre decreixent
dels licitadors, i s’acorda elevar proposta a l’òrgan competent que, sota el seu criteri, requereixi
l’aportació de documents de conformitat amb els articles 140 i 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, i dipòsit de garantia definitiva.”
Vist que, dins del termini conferit, l’empresa INICIATIVES EVENTS SL ha presentat la
documentació requerida en el plec de condicions i ha efectuat el dipòsit de la garantia definitiva
corresponent.
Atès que, a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 140 i
150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per a procedir a
l’adjudicació de la contractació de referència.
Atès allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Atès que, segons disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, la competència correspon a l’Alcalde. Tanmateix, l’adopció d’aquest
acord és competència del regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucions en virtut de la
delegació acordada per decret d’Alcaldia de data 25.11.2020.
RESOLC:
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Primer.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació de data
16.07.2021, la contractació del SERVEI DE SO, IL.LUMINACIÓ, MUNTATGE D’ESTRUCTURES
I PRODUCCIÓ D’ACTIVITATS PER A LA FESTA MAJOR D’IGUALADA 2021 (Exp. 44/2021) a
l’empresa INICIATIVES EVENTS SL amb CIF núm. B64709363, per un import de 81.180 € IVA
exclòs i 98.227,80 € IVA inclòs, d’acord amb la seva oferta, els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
Segon.- DISPOSAR la despesa dels serveis de 98.227,80 euros IVA inclòs, derivada d’aquesta
contractació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20001/33831/22799 del pressupost general
de la Corporació per al 2021.
Tercer.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a FORMALITZAR el contracte
mitjançant document administratiu, dins del termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar del següent
a la data de notificació d’aquest acord.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa INICIATIVES EVENTS SL i PUBLICAR
l’adjudicació del contracte i la formalització del contracte en el Perfil de Contractant d’aquest
Ajuntament.
Així ho mano i signo.
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