Expedient:

3110-2660/2021 Contractacions de subministrament per procediment
obert simplificat sumari
Subministrament i instal·lació d’Elements i Maquinària de Cuina RMCC
SERVEIS TERRITORIALS
Comercial Binefar, S.A. proyectos@comercialbinefar.com

Assumpte:
Àrea / Unitat:
Destinataris:

DECRET

Identificació expedient
Subministrament i instal·lació d’Elements i Maquinària de Cuina RMCC
Fets
1. L’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la tramitació d’un expedient de contractació
que es composa dels següents documents:
Document
Informe de
Tècniques

Data
necessitats

i

Plec

de

Prescripcions

Observacions

06/05/2021

Plec de clàusules administratives

11/05/2021

Informe Jurídic

13/05/2021

Anunci licitació Perfil Contractant

09/07/2021

Informe d’obertura del sobre únic

09/09/2021

Informe servei gestor classificació ofertes

09/09/2021

2. Les característiques del contracte que es pretén tramitar són les següents:
Tipus de contracte: Contracte mixt de subministrament i serveis
Objecte del contracte: subministrament i el servei d’instal·lació de maquinaria i equipament de la cuina
industrial de la Residència Municipal Can Comelles de l’Ajuntament d’Esparreguera; elements que són
necessaris pel bon funcionament dels serveis que ofereix el centre.
La prestació principal del contracte mixt és la de subministrament.
Procediment de contractació: obert simplificat abreujat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: CPV 39314000-6 (equips per a cuines industrials)
Valor estimat del contracte: 20.659,83 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 16.569,23€

IVA%: 21% (3.479,54€)
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El pressupost base de licitació es descompon en els preus unitaris indicats
en l’Informe de necessitats i PPT
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 20.048,77€
El pressupost base de licitació es descompon en els preus unitaris indicats en l’Informe de necessitats i PPT.
Durada de l'execució: 6 mesos

Durada màxima: 6 mesos

3. S'ha procedit a la comprovació en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
que les empreses proposades com a adjudicatàries estan degudament constituïdes, els
signants de les proposicions tenen poder bastant per formular l'oferta i no estan incurses
en cap prohibició per contractar.
Fonaments de Dret
1. Articles 131 a 159 i les Disposicions addicionals segona, tercera i quinzena de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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.
2. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
3. Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
4. L’Alcalde President és l’òrgan competent per a l’adopció d’aquests acords segons es
desprèn de la Disposició addicional segona de la LCSP.
5. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el seu
homòleg 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix l’atribució que exerceix l’alcalde en
aquesta matèria.

RESOLUCIÓ,

Primer: ADJUDICAR el contracte de contracte mixt de subministrament i servei d’instal·lació
d’elements i maquinària de cuina per a la Residència Municipal Can Comelles, d’acord amb les
condicions que figuren en la respectives ofertes i les que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques a:

Adjudicatari

COMERCIAL BINÉFAR, SA
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CIF

A22048623

Oferta econòmica
(preu unitari, IVA
exclòs)

14.941,18€

Import IVA (21%)

3.137,65€

Oferta econòmica
(IVA inclòs)

18.078,83€

Altres criteris
automàtics

Millores en el termini de lliurament

Sí, menys de 7 dies naturals

Segon: DISPOSAR la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació de
referència, d’acord amb el següent:
Exercic
i

Aplicació
pressupostària

Descripció

Base imposable

IVA (21%)

Import

2021

311 23121 63900

Altra inversió de
reposició RMCC

14.941,18€

3.137,65€

18.078,83€

Tercer: DESCONSIGNAR els imports sobrants de les quantitats autoritzades en el Decret
d’aprovació dels plecs reguladors d’aquest contracte.
Quart: DESIGNAR com a responsable del contracte Mónica Borrego Jiménez, Enginyera
municipal, el servei al qual està adscrit és la unitat encarregada de l’execució del contracte.
Cinquè: NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari del contracte i a la resta de persones que han
participat en aquest procediment de contractació, tot indicant al primer que la formalització
del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació de la resolució i que l’execució
del contracte no podrà iniciar-se fins haver-se realitzat aquest tràmit, atorgant-se a aquests
efectes el termini de 5 dies hàbils per a realitzar el tràmit.
Sisè: COMUNICAR aquest acord a la Intervenció municipal, al Servei gestor de l’expedient i als
Servei Jurídics.
Setè: PUBLICAR un anunci relatiu a l’adjudicació i formalització del contracte en el Perfil del
Contractant.
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Vuitè: COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Esparreguera, a data de la signatura electrònica

L´alcalde,
Eduard Rivas Mateo
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