RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Assumpte:

Adjudicació contracte: Subministrament d'un interruptor de BT pel sistema de
sanejament de la Vall del Ges

Expedient:

1431-000002-2021 (X2021000207)

Fets i antecedents
Vist l'expedient de licitació per a la contractació del subministrament denominat
“Subministrament d'un interruptor de BT pel sistema de sanejament de la Vall del Ges”,
tramitat amb caràcter ordinari pel procediment obert simplificat abreujat i amb un únic criteri
d’adjudicació.
Atès que durant el termini obert a l'efecte s’han presentat les proposicions següents:
Data
d’entrada
28/06/2021

Hora
d’entrada
12:22:12

Registre
d’entrada
E2021005443

Denominació social

NIF

COEVA VIC, SA

A58494014

Vista l’acta d’obertura del sobre únic de data 1 de juliol de 2021, que s'assumeix íntegrament
com a motivació d’aquest acord. D’acord amb la documentació presentada, en data 7 de juliol
de 2021 es va requerir a l’empresa COEVA VIC, SA, que de conformitat amb l’article 149.4 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i d’acord amb la clàusula 18
del plec de clàusules administratives particulars, en el termini de tres (3) dies hàbils, a comptar
a partir de l’endemà de la data de recepció del requeriment, justifiquessin i desglossin de
forma raonada i detalladament el baix nivell dels costos en base als quals s’havia definit la
anormalitat de l’oferta econòmica presentada.
En data 14 de juliol de 2021, dins del termini, l’empresa COEVA VIC, SA, va presentar la
documentació requerida.
Vist l’informe tècnic de data 16 de juliol de 2021 emès per la tècnica del Cicle de l’Aigua,
Anna Costa Escalé, amb relació a la proposta econòmica anormalment reduïda presentada
per l’empresa COEVA VIC, SA, que s'assumeix íntegrament com a motivació d’aquest acord i
pel qual la proposta queda degudament justificada.
Per aquest motiu, la puntuació final, d’acord amb l’article 150 de la LCSP, queda de la següent
manera:
Empresa
COEVA VIC, SA

Puntuació
50 punts

En data 21 de juliol de 2021 es va requerir a l’empresa COEVA VIC, SA, perquè en el termini
de set (7) dies hàbils, a comptar des del següent al de recepció del requeriment, presentés la
documentació establerta a la clàusula 20 de plec de clàusules administratives particulars.
Atès que en data 22 de juliol de 2021, dins el termini establert a l’efecte, el licitador proposat
va presentar els documents justificatius exigits, i s’han considerat conformes.
Vista la consulta vinculant respecte a la deduïbilitat de l’IVA (Llei 37/1992, de 28 desembre
de l’impost sobre el Valor Afegit), de les obres de sanejament de l’aigua i atès que el Consell
Comarcal d’Osona es considera Entitat Local de l’Aigua (ELA), es fa possible la deducció de
l’IVA del present contracte de subministrament.
Fonaments de dret
Articles 150, 151 i 159 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
El plec de clàusules administratives generals de contractació del Consell Comarcal d’Osona
s’aplica en tot allò que no s’oposi a la LCSP.
Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2021.
De conformitat amb les atribucions conferides en matèria de contractació administrativa
establertes per la Disposició addicional segona apartat 1 de la LCSP.
RESOLC:
1r.- Declarar vàlid el procediment licitador obert simplificat abreujat i amb un únic criteri
d’adjudicació, convocat per contractar el subministrament “Subministrament d'un interruptor
de BT pel sistema de sanejament de la Vall del Ges”, i d’acord amb la única oferta
presentada, adjudicar-lo a l’empresa COEVA VIC, SA, pel preu de quatre mil tres-cents vint
euros (4.320,00 €), més nou-cents set euros amb vint cèntims (907,20 €), corresponents al
21% d’IVA, d'acord amb els plecs de clàusules aprovats i amb l'oferta presentada.
2n.- Aprovar la disposició de la despesa derivada d’aquesta contractació amb càrrec a
l’aplicació 18 160 63700 del vigent pressupost, per un import quatre mil tres-cents vint euros
(4.320,00 €), IVA exclòs, a favor de COEVA VIC, SA amb NIF A58494014.
3r.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, amb indicació dels recursos que
corresponguin, requerint-li/los que en el termini de quinze (15) dies hàbils a comptar del
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació presenti l’acceptació de l’adjudicació
del contracte.
4t.- Donar publicitat d’aquesta adjudicació al Perfil del Contractant.
5è.- Comunicar l’acord a la Intervenció i a la Tresoreria comarcals.

6è.- Donar compte d’aquesta resolució a la Comissió Permanent del Ple en la primera sessió
que faci.
7è.- Un cop acceptat el contracte, publicar-ne la seva formalització al Perfil del Contractant,
publicar les dades al Portal de la Transparència i comunicar les dades bàsiques al Registre
Públic de Contractes.
Així ho mano i signo.
El president

