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Marta Puig i Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el
dia 15 de juliol de 2019, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels
termes que resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb
l’article 206 del Reglament d’Organització i Funcionament:
«5. Aprovació del contracte de subministrament i estesa de sorra rentada
a àrees i parcs infantils i sorrals de les escoles

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la
Corporació en data 30 de maig de 2019, amb un període de deu (10) dies hàbils
per a presentar ofertes, essent l’últim dia el 13 de juny de 2019 a les 23.59
hores.

Montserrat Febrero i Piera

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions,
Unión de excavaciones y transportes Corbera de Llobregat, SL amb CIF
B60091949 i registre d’entrada 2019/6275 i Obres i construccions Corbera, SL
amb CIF B65560302 i registre d’entrada 2019/6313.
De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta
en l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del
contractant, de la que se’n desprèn que totes les ofertes han estat acceptades,
es proposa l’adjudicació de l’objecte del contracte en favor de l’empresa licitadora
Unión de excavaciones y transportes Corbera de Llobregat, SL amb CIF
B60091949, per haver resultat amb l’oferta millor quant a relació qualitat-preu
obtenint una valoració de 100 punts, no sobrepassar l’import ofert el de licitació
en oferir 24.148,00 €, 21% d’IVA exclòs, no haver incorregut en baixa anormal,
i tenir acreditada la seva solvència en trobar-se inscrit en el RELI.
Per tot l’exposat, les Regidories d’Educació i de Via Pública proposen a la Junta
de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER. Adjudicar el contracte del subministrament i estesa de sorra rentada a
les àrees infantils i escoles de primària del municipi, a l’empresa Unión de
excavaciones y transportes Corbera de Llobregat, SL amb CIF B60091949, per
import màxim de 24.148,00 €, 21% d’IVA exclòs, per a la durada total del
contracte, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec
de Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les
propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.
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17/07/2019 L'alcaldessa

En data 22 de maig de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació del subministrament i estesa de sorra
rentada a les àrees infantils i escoles de primària del municipi, i es va convocar
la licitació pel procediment obert simplificat abreujat amb presentació d’ofertes
mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de contracte de 28.410,00 €,
21% d’IVA exclòs, pels 2 anys i 4 mesos de durada del contracte, sense
possibilitat de pròrroga, establint com a data prevista d’inici l’1 de setembre de
2019.
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SEGON. La durada total del contracte és de 2 anys i 4 mesos, sense possibilitat
de ser prorrogat, establint-se com a data d’inici del mateix l’1 de setembre de
2019.
TERCER. Formalitzar el contracte mitjançant la signatura d'acceptació per part
del contractista Unión de excavaciones y transportes Corbera de Llobregat, SL
amb CIF B60091949 de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no
més tard dels cinc dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació
de l'adjudicació als licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del
contractista s’acreditarà amb la presentació de la mateixa en la seu electrònica
de l’Ajuntament.
QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del
contracte de 29.219,08 € (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent,
subordinada al crèdit que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2020 i
2021, amb el següent desglòs:
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pressupostària 31.323.21000.............. 5.843,81 €
pressupostària 11.171.21000.............. 5.843,82 €
pressupostària 31.323.21000.............. 5.843,82 €
pressupostària 11.171.21000.............. 5.843,81 €
pressupostària 31.323.21000.............. 5.843,82 €

CINQUÈ. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment
establerta, una vegada presentada les corresponents factures per
subministraments efectivament realitzats i executats, i siguin degudament
conformada pels departaments corresponents. En aquest sentit, és requisit
obligatori per poder atendre la factura, indicar-hi el següent:



CODI CENTRE GESTOR: Codi que identifica qui va fer l'encàrrec i a qui
va adreçada la factura.
NUMERO D'OPERACIÓ COMPTABLE (AD, D) que autoritza la factura.

Aquestes dades consten en el document AD o D annex que es farà arribar junt
amb la notificació del present acord d’adjudicació. En cas que les factures no
indiquin les dades obligatòries requerides, serà retornada.
SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les
empreses licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo
en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.»
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa
Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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