ACORD
Exp. CONTR/2018/000000143_______________________________
Vista la licitació que es porta a terme per la Direcció de Serveis Generals
de L’IAS, en relació a l’expedient CONTR/2018/000000143 relatiu a la
contractació del Servei de manteniment de la mitja tensió del Parc
Hospitalari Martí i Julià de Salt de l’IAS, en el moment administratiu
oportú va caldre fer anàlisi de l’oferta tècnica i econòmica de les ofertes
presentades i el seu ajustament als requeriments mínims dels Plecs.
Tot plegat per procediment de contractació per procediment negociat licitat
a l’empara de l’article 159 de la LCSP.
Atès que, per part de la unitat tècnica ha fet l’anàlisi de verificació dels
requeriments mínims exigits i la valoració del contingut de les ofertes
tècniques i econòmiques presentades pels licitadors, segons exposa
l’Informe efectuat a tal finalitat.
Vist l’informe valoratiu, de data 4 de novembre de 2019, relatiu a la
valoració en Sobre Digital únic i vist el seu contingut.
Segons la proposta d’adjudicació que es realitza a l’òrgan de contractació,
en data 5 de novembre de 2019, es va procedir a fer requeriment de la
documentació prèvia al proposat adjudicatari, que ha complimentat
oportunament, tot aportant, en especial, document en el qual justifica el
dipòsit de la garantia definitiva.
En base a les facultats que m’han estat conferides per acord de Consell
d’Administració de l’IAS, és procedent adoptar els següents ACORDS:
1)ADJUDICAR, l'expedient núm. CONTR/2018/000000143 relatiu a la
contractació administrativa pública del Servei de manteniment de la mitja
tensió del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt de l’IAS, al licitador:
•

- ELECNOR, SA per un import d’adjudicació: 14.070,00€ IVA exclòs, per 1
anualitat contractual.
a. Import d’execució 1 revisió anual adjudicat = 4.070,00 € eu (iva exclòs)
b. Estimació previsió de manteniment correctiu o modificatiu (Import Variable
Màxim anual)= 10.000 eu (iva exclòs)
Tot plegat atès un descompte de materials = 30% i uns preus unitaris iva
exclòs:

Preu hora dia laborable: 31,58
Preu hora extra o nocturna laborable: 37,9
Preu hora dissabte, diumenge o festiu: 42,64
Preu hora dia laborable per urgències de Guardia 24h: 42,64
Preu hora extra o nocturna laborable per urgències de Guardia 24h: 42,64
Preu hora dissabte, diumenge o festiu per urgències de Guardia 24h:
42,64
Descàrrec de Companyia: 850

2)Publicar l’adjudicació pels mitjans de publicitat legalment establerts.

3)Notificar l’acord als licitadors presentats.

4) Sol·licitar a l’adjudicatari, en el termini que correspongui legalment,
posterior a la notificació, formalitzi el contracte administratiu.
Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, es podrá
interposar recurs d’acord amb el que especifica la cláusula trenta-novena
del PCAP i, en el seu cas, d’acord amb el que disposa l’article 77 de la Llei
26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, es pot interposar un recurs
contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el
termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de la
resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2, 14.1 i 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Signat. Dr. Joaquim Casanovas Lax
Gerent de l’IAS
Salt, 21 de novembre de 2019.
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