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DECRET
Assumpte: Adjudicar la contractació del Lot 3 (Subministrament de terra vegetal i plantació de les
jardineres) i del Lot 2 (Subministrament de bancs i jardineres)
Òrgan: Servei de Compres i Contractacions
Expedient: 2019/000013677

1.Per decret núm. 8023/2020, de 1 de desembre, del regidor delegat d´Administració es va convocar la
licitació del subministrament de jardineres i mobiliari i plantació a La Riera i a la plaça Santa Anna, dividit
en tres lots:

Lot 1: Subministrament de jardineres
Lot 2: Subministrament de bancs i jardineres
Lot 3: Subministrament de terra vegetal i plantació de les jardineres

2. Un cop finalitzat el termini de presentació d´ofertes només ha presentat proposta la següent empresa
pel Lot 3:

La Cyca Projects and Services SL per import de 6.732,94 €, iva no inclòs.

3. Mitjançant informe de la tècnica de la Secció de jardineria es proposa adjudicar el Lot 3,
subministrament de terra vegetal i plantació de les jardineres a l’ empresa La Cyca Projects and Services
SL

4.Per decret núm. 2567/2021, de 23 de març, del regidor delegat d´Administració es van declarar deserts
el Lot 1 i el Lot 2 del subministrament de jardineres i mobiliari a La Riera i a la plaça Santa Anna, i es va
convocar la licitació pels Lots 1 i 2.
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5. Un cop finalitzat el termini de presentació d´ofertes només ha presentat proposta la següent empresa
pel Lot 2:

Durbanis SL per un import de 5.775 €, iva no inclòs.

6. Mitjançant informe de la tècnica de la Secció de jardineria es proposa adjudicar el Lot 2,
subministrament de bancs i jardineres a l’ empresa Durbanis SLU

7. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la
partida corresponent del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2021.

D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020, de 9 de juliol, de delegació de
competències,

RESOLC:

Primer . Adjudicar la contractació del Lot 3 Subministrament de terra vegetal i plantació de les jardineres
a favor de l’empresa La Cyca Projects and Services SL d’acord amb el preu unitari ofert.

Segon. L´ empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu a comptar del dia següent al que hagi rebut la notificació.

Tercer. Autoritzar i disposar l’import de 8.146,85 € a favor de l’ empresa La Cyca Projects and Services
( AD núm. 33285)
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Quart . Adjudicar la contractació del Lot 2 Subministrament de bancs i jardineres a favor de l’empresa
Durbanis SL d’acord amb els preu unitaris oferts.

Cinquè. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector públic,
aprovar un pressupost màxim de 5.775 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte.

Sisè. L´ empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu a comptar del dia següent al que hagi rebut la notificació.

Setè. Autoritzar i disposar l’import de 6.987,75 € a favor de l’ empresa Durbanis SL ( AD núm. 46581)

Vuitè. Aprovar el següent document comptable invers A/ núm. 57823 per import de 7.423,35 €

Novè. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.
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