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Localització de l'activitat

CARRER DOCTOR FLEMING 19 MANLLEU (BARCELONA)

APROVACIÓ
DE
L'OBERTURA
D'UN
NOU
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL LOT 3 MOBILIARI- DEL CONTRACTE DE L'EXECUCIÓ DE
LES OBRES DE LA NOVA OFICINA LOCAL
D'HABITATGE AL C/ DOCTOR FLÈMING, NÚMERO
19. AST/443/2021

ASSUMPTA CROSAS I ARMENGOL, secretària
C E R T I F I C A:
Que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 19 d'abril de 2022, adoptà, per unanimitat
dels membres amb dret a vot assistents,
els acords següents:
APROVACIÓ DE L'OBERTURA D'UN NOU PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL LOT 3
-MOBILIARI- DEL CONTRACTE DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA
OFICINA LOCAL D'HABITATGE AL C/ DOCTOR FLÈMING, NÚMERO 19.
AST/443/2021
Part expositiva:
1.

En la sessió del dia 21.12.2021, la Junta de Govern Local va aprovar els plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que regulen la
CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA OFICINA LOCAL
D'HABITATGE AL C/ DOCTOR FLÈMING, NÚMERO 19 (expedient AST/443/2021).

2.
procediment obert simplificat abreujat i atenent a un únic criteri de valoració, el preu,
per a la seva adjudicació
3.
Número, nom i contingut de cada lot:
LOT 1, TREBALLS DE PALETERIA.
LOT 2, CLIMATITZACIÓ.
LOT 3, MOBILIARI.
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Pressupost base de licitació:
Lot

(sense IVA)
1
34.206,24
2
11.662,00
3
6.203,47
Total
52.071,71

Tipus
IVA
IVA
(amb IVA inclòs)
21% 7.183,31
41.389,55
21% 2.449,02
14.111,02
21% 1.302,73
7.506,20
21% 10.935,06
63.006,77

4.

Un cop conclòs el procediment de licitació, la Junta de Govern Local, en la sessió del dia
s 1 i 2 i va declarar deserta la
licitació corresponent al lot número 3 -Mobiliari- del contracte de referència, pel fet que

5.

Per tal de poder adjudicar el lot pendent, es considera adient obrir un segon
procediment de licitació, exclusivament per a aquest lot, regit pels mateixos plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques que va aprovar per dur a terme la
primera licitació la Junta de Govern Local de data 21.12.2021.

Fonaments de dret:
1.
tpublicació en el perfil del contractant
2.

3.

simplificat abreujat el termini per a la presentació de proposicions no podrà ser inferior a
nci de licitació.
contractes de les administracions públiques, a excepció dels procediments negociats
at 4t del mateix article

4.

Respecte les competències en matèria de contractació, la Disposició addicional segona,
apartat 1r, de la LCSP disposa que corresponen als alcaldes i als presidents de les
entitats locals les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes
contractes de concessió de serveis i dels contractes administratius especials, quan el seu
valor estimat no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan
la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia indicada.
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Tenint en compte que la competència és de la Junta de Govern Local, per raó de les

locals, es redacta aquesta proposta per al seu sotmetiment a la Junta de Govern Local,

ACORDS:
Primer.
Mobiliari- de la CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA OFICINA
LOCAL D'HABITATGE AL C/ DOCTOR FLÈMING, NÚMERO 19, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat (pressupost del Lot: 6.203,47 més IVA).
Segon.
la partida 0311 1521 6220021 del vigent pressupost municipal.
Tercer. Fer constar que aquesta segona licitació del Lot número 3 està regida pels mateixos
plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que van regir la primera
erència al Lot
número 3 -Mobiliari.
Quart. Fer constar que els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques,
per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 21.12.2021.
Cinquè. Anunciar la segona convocatòria de la licitació del Lot número 3 -Mobiliari- al perfil
proposicions serà de deu dies hàbi
licitadors interessats, al perfil de contractant es publicarà una separata dels plecs de
prescripc
Lot número 3 -Mobiliari- (document AST16I0140).
Sisè.
municipal, responsable tè
del contracte.
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estén
aquesta certifi
queden registrades a la seva signatura electrònica.
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