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Ajuntament de Mataró

DECRET

Assumpte: Adjudicar la contractació del subministrament de material de la construcció i declarar desert el
Lot 1
Òrgan: Compres i Contractacions
Expedient/s: 2020/000041151

Relació de fets
1. Per decret 5981/2021, de 29 de juny, es va acordar iniciar l’expedient de contractació del subministrament
de material de la construcció, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
55.702,48 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte.
Amb el següent detall per lots:
- Lot 1 Material bàsic de magatzem de construcció: 47.933,88€ sense IVA
- Lot 2 EPI’S (Equips de protecció individual i materials auxiliars): 7.768,60€ sense IVA
2. Durant el termini concedit a l’efecte han presentat oferta les següents empreses:
- Lot 1: cap empresa
- Lot 2: EQUANOR SL
3. L’obertura del sobre A (documentació relativa del compliment dels requisits previs i documentació per la
valoració dels criteris subjectes a judici de valor) es realitza en la Mesa de contractació del dia 23 de juliol
de 2021.
4. La cap de secció d’oficis i serveis del Servei d’Espais Públics, emet informe en data 6 d’agost de 2021 de
valoració de la documentació que contenia el sobre de criteris subjectes a judici de valor, indicant que al ser
una única empresa la que s’ha presentat al Lot 2 la seva oferta no es valora, però es comprova que l’empresa
compleixi els requisits dels plecs tècnics.
5. En data 23 de setembre de 2021, a les 12:28 hores es reuneix la Mesa de contractació, sessió en la que
acorda acceptar l’informe emès per la cap de la secció d’oficis i serveis del Servei d’Espais Públics.
Posteriorment, es procedeix a l’obertura del sobre B (Oferta econòmica) del Lot 2.
6. La Mesa de contractació proposa declarar desert el Lot 1 Material bàsic de magatzem de la construcció.
7. La Mesa de contractació proposa l’adjudicació del Lot 2 (EPI’S i materials auxiliars) a l’empresa
EQUANOR SL, per import de 4.700,00€, IVA no inclòs, previ requeriment de la documentació per a
l’adjudicació.
8. L’empresa presenta la documentació i es comprova que aquesta és correcta.

Fonaments de dret
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,
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RESOLC:
PRIMER. Declarar desert el Lot 1 (Material bàsic de magatzem de construcció) de la contractació del
subministrament de material de la construcció.
SEGON. Adjudicar la contractació del lot 2 EPI’S (Equips de protecció individual i materials auxiliars) de la
contractació del subministrament de material de la construcció a favor de la empresa EQUANOR sistemes
de protección SL, per import de 4.700,00€, IVA no inclòs.
TERCER. Disposar la despesa per import de 9.400,00€ IVA inclòs, a favor de l`empresa EQUANOR
sistemes de protección SL, amb el següent desglossament:
-

Document comptable AD núm. 82825, per import 1.175,00€
Document comptable ADFUT núm. 82827, per import 8.225,00€

QUART. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els documents comptables inversos:
-

Document comptable A/ núm. 82823, per import de 1.958,33€
Document comptable AFUT/ núm. 82824, per import de 7.441,67€

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

2

CSV (Codi de verificació
Segura)
Normativa

IV7F42K7BMGITLR7ZVANEFTDA4

Data i hora

18/10/2021 11:10:30

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per

IMMACULADA PRUNA RIBAS (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)

Signat per

JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat/seguretat Pública)

URL de verificació

https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7F42K7BMGITLR7ZVANEFTDA4

Pàgina

2/2

