INFORME PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS ELÈCTRICS AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
JU-2021-202.

En relació amb l’execució del contracte JU-2021-202 de subministrament de materials
elèctric,
INFORMO:
Les dades i dates més rellevants dels diferents actes administratius de l’expedient de
contractació han estat:
−

En data 6 d’Abril de 2021 se signa la resolució d’inici d’expedient GEEC JU-2021-202

−

En data 30 de Juny de 2021 es dicta la resolució d’aprovació de l’expedient
esmentat.

−

En data 9 d’Agost de 2021 es publica l’anunci de licitació de l’expedient referit.

−

En data 27 de desembre de 2021 se signa resolució d’adjudicació.

−

En data 28 de desembre de 2021 es fiscalitza per part de la Intervenció Delegada el
document de disposició de crèdit i es notifica la resolució d’adjudicació als
adjudicataris.

−

El termini d’execució previst és de 8 mesos (des de l’1 de maig de 2021 fins el 31 de
desembre de 2021).

−

L’expedient està dividit en 6 lots, respecte dels quals les empreses adjudicatàries
han estat les següents:

Lot
1
2
3
4
5
6

Empresa
Subministradora del Vallès
Subministradora del Vallès
Subministradora del Vallès
Comercial elèctrica Llobregat
Comercial elèctrica Llobregat
Comercial elèctrica Llobregat

Import
adjudicació
4.201,34 €
18.058,23 €
16.582,23€
2.468,33 €
6.144,95 €
7.652,86 €

IVA
882,28 €
3.792,23 €
3.482,27 €
518,35 €
1.290,44 €
1.607,10 €

Import
adjudicació
(IVA inclòs)
5.083,62 €
21.850,46 €
20.064,50 €
2.986,68 €
7.435,39 €
9.259,96 €

Atès la data en què s’ha notificat la Resolució d’adjudicació de l’expedient JU-2021-202, el
termini necessari per a l’execució del mateix i les manifestacions de les empreses, es
considera acreditat que no és imputable al contractista la impossibilitat d’executar aquest
contracte durant l’exercici 2021; per la qual cosa,
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Proposo:
Que s’ampliï el termini d’execució per executar el mateix fins al 31 de març de 2022, d’acord
amb l’article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu
i de Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Coordinador Executiu Pla Inversions
(Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis)
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