INFORME-RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT
Òrgan de contractació: Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.
Codi i nom expedient : E21-0082 SERVEI
Qualificació: Serveis
GESTIÓ RESIDUS
Tramitació: Ordinària
Procediment: Menor amb publicitat (art. 318 a) LCSP)
Objecte: Recollida, transport i gestió residu decantadors restaurants Nova Bocana maig-octubre 2021
Valor estimat (sense IVA): 4.212 €

Durada: 6 mesos

CPV: 90513000-6 - Servicios de tratamiento y eliminación de desperdicios y residuos no peligrosos
El servei de Manteniment ha de contractar el servei de recollida, transport i gestió del residu dels decantadors
de greixos dels restaurants de Nova Bocana del període maig a octubre de 2021, atès que no pot fer-ho
directament per no disposar del mitjans materials i humans adequats per poder-ho dur a terme ni l’expertesa
que es requereix per aquest tipus de servei.
Aquesta actuació és competència de Barcelona cicle de l’Aigua, S.A. i té com a finalitat la satisfacció de les
següents necessitats:
Aquests treballs són contractats pel client (Nova Bocana).
El contracte tindrà una durada de: 6 mesos
El preu del contracte es considera adequat pel compliment de les prestacions i ajustat al preu general de
mercat per prestacions d’aquestes característiques.
Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant un contracte menor perquè, tal i com s’ha especificat en la
descripció de l’objecte del contracte, aquest no s’ha alterat ni fraccionat per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
S’ha publicat l’anunci de licitació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya (PSCP). S’han rebut 2 ofertes i s’han valorat com s’assenyala tot seguit.
Per l’adjudicació del contracte, es presenta un resum de les valoracions:

EMPRESA

PRESSUPOST
(sense IVA)

IVA 21 %

TOTAL (IVA inclòs)

Netjet Clean

4.210 €

884,10 €

5.094,10 €

Hidrotec

4.211 €

884,31 €

5.095,31 €

Es proposa l’adjudicació a l’empresa Netjet Clean, SLU amb CIF B43966548, per ser l’oferta més econòmica.
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܈SI ܆NO compromet a la qualitat.
La contractació  ܈SI  ܆NO compromet al medi ambient.

a) La contractació
b)

En cas de resposta afirmativa a a) o b) :
Homologació del proveïdor

܈SI. Dades vigents al RGCS02 ܈SI. Documentació aportada correcta.

܆SI ܆NO inclou condicions socials i/o ambientals d’execució.
La contractació ܈SI ܆NO requereix de coordinació d’activitats empresarials.
La contractació ܆SI ܆NO requereix incloure clàusules específiques d’execució del contracte.
La contractació ܆SI ܆NO implica obligacions futures de manteniment o actualització amb el proveïdor.
La contractació

Per tot l’expressat, es proposa:
ADJUDICAR el contracte que té per objecte Recollida, transport i gestió residu decantadors restaurants Nova
Bocana maig-octubre 2021 a favor de Netjet Clean, amb NIF B43966548, per un import de 5.094,10 € (IVA
inclòs) amb el següent desglossament:
- import net: 4.210 €
- tipus impositiu: 21% d’IVA
- import de l’IVA: 884,10 €
APROVAR la despesa de l’esmentat contracte, FIXAR el seu termini d’execució en 6 mesos i DESIGNAR com
a responsable del contracte al Sr. Albert Costa Llobet, tècnic del servei de Manteniment.
Barcelona, 29 d’abril de 2021
Ho proposa,

digitalmente por
Gustavo Ramon Firmado
Gustavo Ramon Wilhelmi Wilhelmi - DNI DNI 46138945W (SIG)
Fecha: 2021.05.10 17:03:22
46138945W (SIG) +02'00'

Firmado digitalmente por
Francisco Javier Pascual Peña

Javier Pascual Peña
Gustavo Ramon Wilhelmi
Cap del Servei de Manteniment
Director de la Direcció d’Operacions
S’informa que existeix crèdit disponible suficient per S’informa que l’expedient s’ajusta a les previsions
a atendre les obligacions econòmiques que es legals en matèria de contractació del sector públic.
derivin de l’aprovació i adjudicació del contracte.
Patricia Ramos
Codes - DNI
53085811V
(SIG)

Firmado digitalmente
CPISR-1 C
por CPISR-1 C MONICA
MONICA ABAD ABAD CUÑADO
Fecha: 2021.05.11
CUÑADO
10:37:11 +02'00'

Mónica Abad Cuñado
Cap d’Administració i Finances

Firmado digitalmente
por Patricia Ramos
Codes - DNI
53085811V (SIG)
Fecha: 2021.05.12
10:42:23 +02'00'

Patrícia Ramos Codes
Directora jurídica

La documentació de l’expedient pot consultar-se a:
\\svdades\dades_bcasa\PS\Gest_Admin\CONTRACTACIO\EXPEDIENTS 2021\ E21-0082 SERVEI
GESTIO RESIDUS
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RESOLUCIÓ
VIST
La justificació de la necessitat del contracte i el seu valor estimat de 4.212 euros (sense IVA).
Que no s’està alterant ni fraccionant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
Que s’ha publicat l’anunci de licitació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya (PSCP) i que s’han rebut 2 ofertes i s’han valorat segons l’assenyalat en aquest informe.
ATESES les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Direcció General per
Acord del Consell d’Administració de 9 de desembre de 2013, RESOLC:
ADJUDICAR el contracte que té per objecte Recollida, transport i gestió residu decantadors restaurants
Nova Bocana maig-octubre 2021 a favor de Netjet Clean, amb NIF B43966548, per un import de 5.094,10
€ (IVA inclòs) amb el següent desglossament:
- import net: 4.210 €
- tipus impositiu: 21% d’IVA
- import de l’IVA: 884,10 €
APROVAR la despesa de l’esmentat contracte, FIXAR el seu termini d’execució en 6 mesos i DESIGNAR
com a responsable del contracte al Sr. Albert Costa Llobet, tècnic del servei de Manteniment.

Barcelona,

Firmado

CPISR-1 C digitalmente por
C Cristina
Cristina Vila CPISR-1
Vila Rutllant
Fecha: 2021.05.13
Rutllant
10:10:32 +02'00'
Cristina Vila Rutllant
Directora General
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