Exp. Núm.:
Assumpte:

24/2021
Contracte menor de subministraments. Mobiliari al local social de Casau.

Resolució d’Alcaldia
Antecedents
1. El 20 de maig de 2021 es va publicar en el Perfil del contractant, l’anunci de licitació del
contracte menor de del subministrament “Mobiliari al local social de Casau”, havent-se
rebut una (1) oferta per participar en aquest expedient de contracte menor havent-se
obtingut el següent resultat:
OFERTA
3.708,00 € exclòs l’IVA

3. En el referit informe es proposa contractar a JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ NUÑEZ amb
NIF 41096993H, per import de tres mil set-cents vuit euros (3.708,00 €) de valor estimat
del contracte, més set-cents setanta-vuit euros amb seixanta-vuit cèntims (778,68 €) en
concepte d’IVA.
4. El 30 d’abril de 2021, per intervenció s’emet certificat d’existència de crèdit per atendre
el pagament de l’esmentat contracte menor de serveis.

DECRET

2. El 10 de juny de 2021, l’arquitecte superior, Marc Romero Puente, i el president de
l’EMD de Casau, Joan Berdié Peguera, van emetre informe de necessitat i proposta
d’adjudicació en relació al contracte menor de subministraments “Mobiliari al local social
de Casau”, amb un pressupost base de licitació de tres mil set-cents seixanta-set euros amb
noranta cèntims (3.767,90 €) més set-cents noranta-un euros amb vint-i-sis cèntims (791,26
€) en concepte d’IVA.

Número: 2021-0029 Data: 10/06/2021

EMPRESA
JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ NUÑEZ

De conformitat amb l’establert en la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen 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 i, en virtut de la delegació realitzada per la Junta Veïnal de 4 de maig
de 2021, la competència és del President de l’Entitat Municipal Descentralitzada.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Adjudicar a JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ NUÑEZ amb NIF núm. 41096993H
l’execució del contracte menor de subministraments “Mobiliari al local social de Casau”,
per l’import de tres mil set-cents vuit euros (3.708,00 €) de valor estimat del contracte més
set-cents setanta-vuit euros amb seixanta-vuit cèntims (778,68 €) en concepte d’IVA.
2. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

IVA

Total
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Fonaments de dret

2021

2021-1-337-62501

3.708,00

778,68 €

4486,68 €

3. Establir que el termini pel subministrament serà d’un (1) mes.
4. Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu hàbils a partir de la data de
signatura d’aquest acord.
5. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l’Impost sobre el Valor Afegit.
6. Incorporar la factura a l’expedient una vegada executat el contracte.
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El president
(Document signat electrònicament)

