Ajuntament de La Pobla de Mafumet

Exp. 1117/2018. Aprovació plec de clàusules i simultània licitació contracte
subministrament. Memòria valorada jocs infantils Parc de Les Pobles -ampliació
III fase-.

El contracte es licita per procediment obert simplificat, a l’empara de l’establert als
arts. 131 i 159 LCSP, en virtut del qual qualsevol licitador interessat que reuneixi les
condicions de capacitat i solvència econòmica i tècnica previstes al plec de clàusules
administratives particulars pot participar, amb el preu com a criteri de selecció que
garanteix la proposició més avantatjosa als interessos municipals, de conformitat amb
el que disposen els arts. 145.3.f) en relació a l’art. 146 LCSP.
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Consten a l’expedient l’informe jurídic núm. 48/2018, de 3 de setembre, l’informe de
fiscalització prèvia del secretari-interventor núm. 80/2018 i el certificat d’existència de
crèdit núm. 45/2018, ambdós del posterior dia 6, així com el plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la licitació del referit contracte a l’empara
de l’establert a l’article 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen 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 (LCSP).

Número : 2018-0948 Data : 07/09/2018

Mitjançant decret de l’Alcaldia núm. 928/2018, de 3 de setembre, es va incoar el
procediment d’adjudicació del contracte de subministrament inclòs a la “Memòria
valorada subministrament jocs infantils Parc de Les Pobles -ampliació III fase-” amb
justificació de la seva necessitat.

El contracte no es divideix en lots ja que la realització de forma independent de les
diverses prestacions que integren el subministrament és contrària a la seva pròpia
naturalesa, atès que no es tracta de parts susceptibles d’execució independent.
En ús de les atribucions conferides per la Disposició addicional segona LCSP en
relació al decret de l’alcaldia núm. 203/2016, de 25 de juliol, d’avocació de
competències (BOP Tarragona núm. 154 d’11 d’agost de 2016) i de conformitat amb
allò disposat als arts. 63, 116, 117, 122, 124 i 135 de l’esmentat text legal,
RESOLC
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament inclòs a la
“Memòria valorada subministrament jocs infantils Parc de Les Pobles -ampliació III
fase-” amb un valor estimat de VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS CINC AMB VINT-I-SIS
-28.505,26.- EUROS més IVA (34.491,36 euros, inclòs 21% IVA).
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà el
contracte de subministrament esmentat.
Tercer. Publicar la present resolució al perfil del contractant així com el plec de
clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques contingudes a la
“Memòria valorada subministrament jocs infantils Parc de Les Pobles -ampliació III
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fase-” i el corresponent anunci de convocatòria de la licitació perquè en el termini
contingut en el mateix es puguin presentar les proposicions que s’estimin pertinents.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde i el secretari–interventor certifica.
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