RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
X2021015456/RA012021003024
SERVEI: CONTRACTACIÓ

Atès l’expedient de contractació del contracte mixt de subministrament i manteniment
de dos marcadors electrònics esportius nivell 2 i de dos jocs complets de dues cistelles
de bàsquet, exp. COSU/21008 (E0792021000004/X2021001654).
Atès el Decret de la regidora coordinadora de l’Àrea de Governança, Economia i Serveis
Territorials de 19 de juliol de 2021, d’aprovació del Plec de clàusules administratives
particulars del contracte d'obres de referència i de convocatòria de licitació, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat (X2021010046/RA012021002442).
Atès l’anunci de licitació publicat al perfil del contractant en data 20 de juliol de 2021.
Atesa l’acta d’obertura i qualificació del Sobre únic de l’acte que va dur a terme la
Unitat tècnica de valoració de l’òrgan de contractació el dia 6 d’agost de 2021, amb la
concurrència i els acords següents:
- Segons el certificat de registre d’ofertes emès per l’eina Sobre Digital de la
Plataforma de serveis de contractació pública han concorregut a la licitació els
licitadors següents:
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-

Qualificada la documentació administrativa, admetre les empreses licitadores per haver
presentat la documentació degudament complimentada.

-

Seguidament, es valora i puntua la Proposició corresponent als criteris avaluables de
forma automàtica”, de conformitat amb la clàusula 18 del PCAP, amb el resultat
següent:

Exp.
COS
U/210
08

Subministrament i manteniment
de dos marcadors electrònics
esportius nivell 2 i de dos jocs
complets de dues cistelles de
bàsquet

Proposició corresponent als criteris avaluables de forma automàtica

Núm.

Licitador

a) Oferta econòmica,
fins a 10 punts

b) Ampliació del
període manteniment
preventiu,
fins a 4 punts

c)
Reducció
dies
naturals d'entrega i
subministrament,
fins a 3 punts

TOTAL
màxim
17
punts

Preu ofert

punts

Ampliació
(mesos)

punts

Reducció
(dies)

punts

Total
punts

1

PL SPORTS, S.L.

47.980,00 €

8,71

49

4,00

21

3,00

15,71

2

ESTEBAN
SPORTING
GOOD&EQUIPMENT, SL

46.128,00 €

9,49

36

4,00

0

0,00

13,49

3

Broker Kirol, S.L.

44.900,00 €

10,00

12

4,00

14

2,00

16,00

-

Proposar l’oferta més avantatjosa la presentada per la licitadora Broker Kirol, S.L., amb
NIF B 95 764 999, d’acord amb la proposició següent:
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a) Oferta econòmica per al subministrament i manteniment:
Pressupost base licitació (IVA
inclòs)

Preu ofert (sense
IVA)

68.745,61 €

44.900,00 €

IVA
9.429,00 €

Preu ofert
(IVA inclòs)
54.329,00 €

L'oferta econòmica es desglossa de la manera següent:
Concepte
Licitació
Oferta
Subministrament
54.196,55 €
43.472,00 €
Manteniment preventiu 1r any
0€
0€
Manteniment preventiu 2n any
0€
0€
Manteniment preventiu 3r any
1.190,00 €
0€
Manteniment correctiu 1r any
0€
0€
Manteniment correctiu 2a i 3a
1.428,00 €
1.428,00* €
anualitats (714 €/any)
Preu ofert (sense IVA)
56.814,55 €
44.900,00 €
IVA
11.931,05 €
9.429,00 €
Preu ofert (IVA inclòs)
68.745,61 €
54.329,00 €
b) Mesos de manteniment preventiu sense cost per a l’Ajuntament: 12 mesos.
d) Reducció del termini d'entrega en 14 dies naturals de reducció del termini d'entrega
màxim establert a la clàusula 3a d’aquest Plec.
-

Comprovada la inscripció en el RELI, que BROKER KIROL, S.L. està
degudament constituïda i el signant de la proposició té poder bastant per
formular l’oferta.

Atès l’informe emès pel cap de Servei de Contractació i Compres.
Atès l’informe emès per la Intervenció de Fons.
Atesos els articles 184, 185 i 214 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les Bases d’execució
del pressupost municipal de 2021.
Atès l’article 2 de l’Ordre ECO/294/2015, de 18 de setembre, de modificació de l’Ordre
ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i aprova l’aplicació
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del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya (publicat en DOGC de
25.9.2015).
Atès el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix el contracte
mixt de subministrament i serveis de referència.
Atesa 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, i l’article 53.1.o) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Atès el punt 20 del Decret d’alcaldia de 13 de novembre de 2019, de delegació de
competències, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en
data 25 de novembre de 2019.

HE RESOLT
1. Declarar la validesa dels actes duts a terme per la Unitat tècnica auxiliar de l’Òrgan de
contractació i adjudicar el contracte mixt de subministrament i manteniment de dos
marcadors electrònics esportius nivell 2 i de dos jocs complets de dues cistelles de
bàsquet, a BROKER KIROL, S.L., amb NIF B 95 764 999, per la quantitat total de
44.900,00 euros, IVA exclòs, d’acord amb el desglossament següent:
1.1 Preu de contracte:
Pressupost base licitació (IVA
inclòs)

Preu ofert (sense
IVA)

68.745,61 €

44.900,00 €

IVA
9.429,00 €

Preu ofert
(IVA inclòs)
54.329,00 €

Desglossament segons prestacions i anualitats:
Prestacions del contracte
Subministrament

Preu
de
contracte
43.472,00 €
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Manteniment preventiu 1r any
Manteniment preventiu 2n any
Manteniment preventiu 3r any
Manteniment correctiu 1r any
Manteniment correctiu 2a i 3a
anualitats (714 €/any)
Preu ofert (sense IVA)
IVA
Preu ofert (IVA inclòs)

0€
0€
0€
0€
1.428,00 €
44.900,00 €
9.429,00 €
54.329,00 €

1.2 Manteniment preventiu de la tercera anualitat sense cost per a l’Ajuntament.
1.3 Reducció del termini d'entrega en 14 dies naturals de reducció del termini
d'entrega màxim establert a la clàusula 3a d’aquest Plec.
2. Autoritzar i disposar la despesa de 52.601,12 euros, IVA del 21 % inclòs amb càrrec
a l’aplicació pressupostària d’inversions G0-3300-632.29 “Edificis. Condicionament
equipaments Municipals” del pressupost municipal de 2021.
3. Anul·lar 12.976,71 euros de la despesa del total autoritzada, amb abonament a
l’aplicació pressupostària G0-3300-632.29 del pressupost municipal de 2021.
4. Prendre compromís de despesa de 1.727,88 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G2 3420 213.00 “Reparació maquinaria, instal·lacions i utillatge” o la
corresponent dels exercicis futurs, i condicionar la seva efectivitat a l’existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals de 2022, 2023 i 2024 d’acord
amb el quadre següent:
Anualitat
1a
2a
3a

Període
01.11.2021 a 31.12.2021
01.01.2022 a 30.10.2022
01.11.2022 a 31.12.2022
01.01.2023 a 30.10.2023
01.11.2022 a 31.12.2022
01.01.2023 a 30.10.2023
Total

Import
0,00 €
0,00 €
144,00 €
719,94 €
144,00 €
719,94 €

Totals
0,00 €
863,94 €
863,94 €
1.727,88 €

4. Notificar l’adjudicació d’aquest contracte als licitadors presentats i, simultàniament,
publicar-la en el Perfil del contractant.

Codi segur de verificació: 0acdadea-567b-43d7-bdcc-06138ea4477c
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

5. Citar i requerir l’adjudicatària, a partir de l’aixecament de la condició suspensiva,
perquè en el termini màxim de:
5.1 tres (3) dies hàbils a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació
haurà de presentar els certificats oficials i fitxes tècniques conforme els equips a
subministrar compleixen amb els requeriments establerts en la prescripció 3a dels
Plecs de prescripcions tècniques del jocs de cistelles i de marcadors.
5.2 tres (3) dies hàbils a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació
formalitzi el contracte administratiu mitjançant la firma de la resolució
d’adjudicació, de conformitat amb la clàusula 23 del PCAP.
5.3 Amb la formalització del contracte, haurà de lliurar testimoni d’una pòlissa de
d’assegurances per Responsabilitat Civil amb la cobertura mínima de
300.000,00 euros per sinistre i any per tal de cobrir els riscs derivats de
l’execució dels treballs d’instal·lació en els termes en què s’estipula a les 23 i 33
del PCAP.
6. Publicar la formalització d’aquest contracte en el Perfil del contractant.
8. Notificar la formalització del contracte de serveis de referència en el Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[firma]

[Firma02-01]
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