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Exp. C1742018301a – 846/2018
Decret núm.: 77/2019

DECRET
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Assumpte: Contracte ordinari - procediment obert
Objecte: Contracte de subministrament - mitjançant procediment obert - corresponent
al subministrament de mobiliari estàndard de la futura Biblioteca municipal d’Òdena.
Adjudicació

En el termini establert de 15 dies naturals - a comptar des de l’endemà de la data de la
publicació del present anunci en el Perfil del Contractant, i que va finalitzar el 29 de
novembre de 2018, a les 14:00 hores, van presentar proposició:


Plica 1



Plica 2

METALUNDIA, S.L. (B18592139), en data 27 de novembre de 2018,
hora 09:00
BERNADÍ S.A. (A08449571), en data 29 de novembre de 2018, hora
12:37

2n. En data 12.12.2018 es va constituir la Mesa de Contractació i es va procedir a
l’obertura del sobre que contenia la documentació administrativa i es van admetre els
tres licitadors. Acte seguit es va procedir a l’obertura dels sobres que contenien les
propostes econòmiques, els quals es van traslladar als Serveis Tècnics Municipals per
tal que emetessin informe de valoració.
3r. En data 17.01.2019 la Mesa de Contractació es va tornar a reunir per donar a
conèixer l’informe de valoració emès pels tècnics i va emetre proposta d’adjudicació a
favor de METALUNDIA, S.L. (B18592139) per import de 66.732,20 euros, en base a la
següent puntuació:
“Rebut l’informe tècnic la Mesa observa que la puntuació, en ordre decreixent, de les
pliques presentades és la següent:

Número

OFERTANT
1 METALUNDIA, S.L
2 BERNADÍ,S.A.

“

PUNTUACI
IMPORT
Ó
66.732,20
€
70,00
73.327,54
€
63,70
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1r. En data 13 de novembre de 2018, per decret d’alcaldia núm. 826/2018, es va
aprovar l’expedient de contractació de subministrament - mitjançant procediment obert
- corresponent al subministrament de mobiliari estàndard de la futura Biblioteca
Municipal d’Òdena.

4rt. Requerida a l’empresa proposada com a adjudicatària per a que aportés la
documentació indicada en la clàusula 1.19 dels Plecs de clàusula administrativa, en
data 28.01.2019 va dipositar la garantia definitiva per import de 3.336,61 €, segons
consta en la carta de pagament obrant en l’expedient.
És així que prenent raó dels antecedents exposats, de conformitat amb el que disposa
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.
En exercici de l’habilitació competencial amb que es dota a l’Alcaldia per part del règim
normatiu local – Decret Legislatiu 2/2003 de 28 abril – pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal de Catalunya.
RESOLC:
Primer. Declarar vàlid el procediment i adjudicar el contracte de subministrament mitjançant procediment obert - corresponent al subministrament de mobiliari estàndard
de la futura Biblioteca Municipal d’Òdena, a l’empresa METALUNDIA, S.L.
(B18592139), pel preu de 66.732,20 euros i 14.013,76 euros que corresponen al 21%
d’IVA.
Segon. Disposar d’un crèdit de 80.745,96 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 50.33210.62500, del pressupost vigent.
Tercer. Notificar l’adjudicació al licitador, amb indicació dels recursos susceptibles
d’interposar, així com als Serveis Econòmics municipals.

Cinquè. Formalitzar el contracte dins del termini de 15 dies hàbils a comptar des del
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
Òdena, a 29 de gener de 2019
L’alcalde

Presa de raó,
El Secretari interventor

Francisco Guisado Santano

Roberto Moral Álvarez

Intervingut i conforme contra la partida
50.33210.62500
Òdena, a 29 de gener de 2019
L’interventor
Roberto Moral Álvarez
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Quart. Donar coneixement del present decret en la propera sessió de la Junta de
Govern que es celebri.
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