Número
3253

Fecha de Firma:
27/05/2020 10:45

Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

DECRET
Assumpte: Adjudicar la contractació del servei de gestió econòmica i pressupostària en el marc
del Projecte Yes we rent
Òrgan: Servei de Compres i Contractacions
Expedient: 2019/000029353

Relació de fets
1. Per decret núm. 9372/2019 de 26 de novembre, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, es va iniciar el procediment de contractació del Servei de gestió econòmica i pressupostària en
el marc del Projecte Yes we rent, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins
a 44.000,00 euros, IVA no inclòs, per la durada inicial del contracte fins el 31 de desembre de 2021.
2. Durant el termini concedit a l’efecte, van presentar oferta les següents empreses:
1. JOAN ANTONI GUTIÉRREZ PÉREZ
2. F. INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I, SLU
3. Mitjançant Acta de l’obertura del sobre 1 de data 13/01/2020, es determina que totes les empreses
presentades han presentat correctament la documentació relativa al compliment dels requisits previs, i per
tant, es declaren admeses a la licitació.
4. Per informe de data 13/02/2020, el cap de la Secció d’Habitatge va valorar el sobre 1 relatiu als criteris
que depenen d’un judici de valor (fins a 30 punts), amb el següent resultat:
1. JOAN ANTONI GUTIÉRREZ PÉREZ – 30 punts
2. F. INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I, SLU – 27,5 punts
5. Mitjançant informe de data 24/04/2020, el cap de la Secció d’Habitatge valora el sobre 2 relatiu a la
oferta econòmica (fins a 70 punts), amb el següent resultat:
1. JOAN ANTONI GUTIÉRREZ PÉREZ – 66,29 punts
2. F. INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I, SLU – 70 punts

Donant la suma de la valoració del sobre 1 i sobre 2, el següent resultat:
1. F. INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I, SLU – 97,5 punts
2. JOAN ANTONI GUTIÉRREZ PÉREZ – 96,29 punts
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6. Valorades les ofertes, es proposa l’adjudicació de l’oferta econòmica presentada per F. INICIATIVAS
ESPAÑA I MAS D MAS I, SLU de 35.420,00 € sense IVA.
S’adjunta còpia de l’informe.
7. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la
partida 820400/152110/22799 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2020.

Fonaments de dret
Són aplicables a la present adjudicació els articles 146 i 159 de la Llei 9/2018, de 9 de novembre, de
contractes del sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019, de 18 de juny, de delegació de
competències,
RESOLC:
PRIMER. Adjudicar la contractació del servei de gestió econòmica i pressupostària en el marc del Projecte
Yes we rent, a favor de l’empresa F. INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I, SLU, per un import de
35.420,00 €, IVA no inclòs.
SEGON. Condicionar l’adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària en el termini màxim de set dies hàbils
a comptar des de l’enviament de la comunicació de l’adjudicació, aporti:
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de l’Ajuntament de Mataró una
garantia definitiva per import de 1.771,00 €, corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació.
b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una Administració pública que
estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. Es considerarà
causa de prohibició de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa
tributària pendents de pagament en període executiu.
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta.
TERCER. Una vegada hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del corresponent contracte
administratiu.
QUART. Autoritzar i disposar a favor de F. INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I, SLU, l’import total de
42.858,20 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 820400/152110/22799, aprovant a l’efecte les següents
operacions comptables:
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Document A/ núm. 39119 per import de 53.240,00 €
Document AD núm. 39128 per import de 42.858,20 €.

CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.
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