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ANUNCI de l’Ajuntament d’Olot de formalització del contracte del
subministrament i muntatge de mobiliari per a l’oficina de treball en cooperació
“coworking”.

1.- Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament d’Olot
b) Núm. d’identificació: P1712100E
c) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació
d) Domicili: Passeig Ramon Guillamet,10.
e) Localitat: Olot
f) Codi NUTS: ES512
g) Telèfon: 972 27 91 18
h) Adreça electrònica: contractacio@olot.cat
i) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
j) Número d’expedient: CCS12019000006
k) Perfil del contractant: www.olot.cat/perfildelcontractant
2.-

Objecte del Contracte

a) Tipus de contracte: Contracte administratiu de subministrament.
b) Descripció de l’objecte: Subministrament i muntatge de mobiliari per a l’oficina de
treball en cooperació “coworking”.
c) Divisió en lots: no procedeix la divisió en lots.
d) Codi CPV: 39100000-3 Mobiliari.
e) Lloc d’execució: Olot
3.- Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Procediment obert simplificat abreujat.
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4.- Pressupost de licitació:
a) Import net: 21.035,63 €
b) IVA 21 %: 4.417,48 €

5.-

Criteris per a l’adjudicació

a) Oferta econòmica: fins a 60 punts
b) Millora del termini de lliurament i muntatge del mobiliari: fins a 20 punts.
c) Termini de garantia dels productes: fins a 20 punts.

6.-

Adjudicació

a) Data d’adjudicació: Acord de la Junta de Govern Local de aaa16/05/2019
b) Nombre d’ofertes rebudes: 2
c) Adjudicatari: OFICINA I ARXIU, SA, NIF. A17037268
d) Codi NUTS: ES512
e) Nacionalitat: espanyola
f) Import d’adjudicació net: 17.539,20€ ; IVA: 3.683,23€
g) Termini d’execució: 30 dies hàbils, a partir de la formalització del contracte
7.- Publicitat i perfil del contractant
La present formalització es publicarà en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot
8.-

Formalització

Data: 22 de maig de 2019

9.- Recurs
Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la present notificació,
de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
octubre, del procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé
pot interposar directament recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la recepció de la present notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. Si
optés per interposar recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se recurs
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contenciós-administratiu fins que aquell no hagi estat resolt expressament o s’hagi
produït la seva desestimació per silenci. Tot això sens perjudici que pugui interposar
qualsevol altre recurs que pogués considerar més convenient al seu dret.

L’alcalde
Josep Berga Vayreda
Olot, 27 de juny de 2019
}
[Firma01-01]

BERGA VAYREDA, JOSEP
27/06/2019

4b606677-df27-4dda-a156-58f3f24f1a45

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:

4b606677-df27-4dda-a156-58f3f24f1a45
Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a
www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

NIF:P1712100E

Passeig Ramon Guillamet,10
17800 OLOT

