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Núm. Expedient 2020 / 1184
Títol: Aprovar expedient de licitació subministrament sistemes de contenció
vehicles
UACG: Compra Pública / 008
Data: 04/05/2020
JBB/rc

DECRET

Expedient de contractació:
1. Decret d’inici aprovat el 03/03/2020 i publicat al Perfil del contractant el dia 04/03/2020
2. Plec de condicions tècniques, de data 31/01/2020, que ha de regir la contractació del
contracte de subministrament.
3. Informe proposta de la contractació, de data 03/02/2020, emès per la cap del Servei de
Xarxa Viària en funcions parcials i el diputat delegat de l’Àrea en funcions.
4. Document comptable RC núm. 220200000192 d’import 240.008,82 € (any 2020) i
document RC d’exercicis futurs núm. 920209000047 d’import 480.017,64 € (any 2021:
240.008,82 €; any 2022: 240.008,82 €) i document comptable A núm. 920200000821
d’import 240.008,82 € (any 2020) i document A d’exercicis futurs núm. 920209000050
d’import 480.017,64 € (any 2021: 240.008,82 €; any 2022: 240.008,82 €).
5. Plec de clàusules administratives particulars
6. Informe, de data 15 d’abril de 2020, de la cap del Servei de Xarxa Viària, en funcions
parcials, sobre la necessitat de tramitar la licitació atès que és un contracte indispensable
pel funcionament bàsic del servei públic de conservació de carreteres, per tal de
mantenir-les en les condicions de seguretat necessàries.
7. Informe jurídic i de Secretaria en relació als Plecs de data 17 d’abril de 2020.
8. Informe de fiscalització favorable.

D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic atribueix a la Presidència,
RESOLC
Primer. Aprovar el Plec de Condicions Tècniques que ha de regir el contracte de
Subministrament de sistemes de contenció de vehicles per les carreteres de Xarxa
Viària Local de la Diputació de Girona, i que resta incorporat a l’expedient.
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran el
contracte de Subministrament de sistemes de contenció de vehicles per les carreteres
de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona i que resten incorporades a
l’expedient.
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Tercer. Aprovar l’expedient de contractació del Subministrament de sistemes de
contenció de vehicles per les carreteres de Xarxa Viària Local de la Diputació de
Girona, integrat pels documents que consten relacionats en la part expositiva
d’aquesta resolució.
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Quart. Autoritzar la despesa següent:




240.008,82 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 510/4530/22199 (Any
2020)
240.008,82 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 510/4530/22199 (Any
2021)
240.008,82 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 510/4530/22199 (Any
2022)

La despesa plurianual queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost de les anualitats corresponents a 2021 i 2022.
Cinquè. Declarar subjecte a regulació harmonitzada l’esmentat contracte mixt de
subministrament d’acord amb el que preveu els articles 19 i 21.1.b) de la LCSP.
Sisè. Declarar obert el procediment d’adjudicació del contracte de Subministrament de
sistemes de contenció de vehicles per les carreteres de Xarxa Viària Local de la
Diputació de Girona, com a contracte de subministrament, estant comprès l’objecte de
la contractació en els supòsits definits en l’Art. 16 de l’ LCSP, tramitació que tindrà
caràcter ordinari i amb procediment obert, d’acord amb el que preveu l’art. 131 de la
LCSP.
Setè. Determinar que en aquest expedient no se suspenen ni s'interrompen els
terminis per a la tramitació del procediment administratiu, establerts al Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació sanitària ocasionada pel COVID-19, atès que ens trobem davant d’una licitació
d’un subministrament bàsic pel funcionament del servei de sistemes d’informació de la
Diputació de Girona.
Vuitè. Publicar l’anunci de licitació al Diari Oficial de l’Unió Europea i al perfil del
contractant, d’acord amb l’article 135 de la LCSP.
Novè. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant de la Diputació de Girona,
d’acord amb l’article 117 de la LCSP.
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