Unitat de treball: SERVEIS DE SECRETARIA
Expedient núm. 2019/000002/3110
Roser Pons Llobet, secretària de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada,
CERTIFICO:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL en sessió ordinària de 30 de juliol de 2019, ha
aprovat, entre d’altres, el següent acord, a reserva de l’aprovació de l’acta:
Aprovació de l'adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació del
sistema d’identificació per radiofreqüència (RFID) a la Biblioteca municipal Cal
Gallifa, mitjançant procediment obert simplificat de tramitació abreujada (exp.
núm. X2019000469)
Antecedents
1. Per Decret d’alcaldia núm. 860, de data 8 de juliol de 2019, es va aprovar el plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques, així com la iniciació i la
tramitació de l’expedient administratiu de contractació del subministrament i instal·lació
del sistema d’identificació per radiofreqüència (RFID) a la Biblioteca municipal Cal
Gallifa, mitjançant procediment obert simplificat, amb tramitació abreujada, amb un
pressupost de licitació de 27.180 €, més 5.707,80 € en concepte del 21% d’IVA, que
fan un total de 32.887,80 €.
2. L’anunci de licitació es va publicar en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada, en data 9 de juliol de 2019.
3. Consta a l’expedient el certificat de l’eina Sobre Digital emès per la Plataforma de
Contractació de Serveis Públics d’acord amb el qual el termini de presentació d’ofertes
finalitzava el dia 23 de juliol de 2019 a les 14:00h i s’hi relacionen les dues propostes
presentades. S’ha incorporat a l’expedient el justificant de presentació de pliques de
les empreses presentades a la licitació emès per la Plataforma de Contractació de
Serveis Públics.
4. El registre d’obertura dels sobres emès per la Plataforma de Contractació de
Serveis Públics constata les accions dutes a terme en l’obertura dels sobres.
5. Que la documentació presentada per les empreses és complerta i suficient i que
s’ajusta als requisits establerts al plec de clàusules administratives particulars que
regeix aquesta licitació.
6. Que en cap de les ofertes presentades hi concorren valors anormals o
desproporcionats, d’acord amb els paràmetres objectius de càlculs establerts en el
plec de clàusules administratives particulars per analitzar l’existència de baixes
presumptament anormals.
7. En data 26 de juliol del 2019, la tècnica d’administració especial ha emès informe de
valoració de les dues ofertes presentades i admeses d’acord amb criteris d’adjudicació
quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules establertes en els plecs, el qual s’ha
incorporat a l’expedient, amb el següent resultat:

-

-

-

-

-

Oferta econòmica pel subministrament i instal·lació del sistema RFID i servei
d’etiquetatge de tot el fons documental.
Licitadora

Preu ofertat

IVA 21%

Preu
(Iva inclòs)

IDENTIFICATION CARE, S.L.

19.945 €

4.188,45 €

24133,45 €

TECHKOVERY, S.L.U.

20.980 €

4.405,80 €

25.385,80 €

Punts
80
76,05

Sistema d’estalvi energètic de l’arc de seguretat de manera que redueixi consum i
emissions quan no detecti activitat
Licitadora

Sistema estalvi energètic de l’arc de Punts
seguretat

IDENTIFICATION CARE, S.L.

Sí

TECHKOVERY, S.L.U.

Sí

5
5

Sistema d’estadístiques global accessible via web
Licitadora

Sistema estadístiques global accessible Punts
via web

IDENTIFICATION CARE, S.L.

Sí

TECHKOVERY, S.L.U.

Sí

5
5

Possibilitat de personalitzar l’estètica de l’arc de seguretat
Licitadora

Possibilitat de personalitzar l’estètica de Punts
l’arc de seguretat

IDENTIFICATION CARE, S.L.

Sí

TECHKOVERY, S.L.U.

Sí

5
5

Augment del termini de garantia del material subministrat.
Licitadora

Anys ofertats

IDENTIFICATION CARE, S.L.

3

TECHKOVERY, S.L.U.

1

5
1,67

La puntuació final obtinguda per les empreses licitadores és la següent:
Licitadora

Punts

Puntuació TOTAL

IDENTIFICATION CARE, S.L.

100

TECHKOVERY, S.L.U.

92,72

8. En data 26 de juliol de 2019, la tècnica d’administració especial amb la conformitat
de la secretaria, ha emès un informe jurídic en què conclou que l’adjudicació del
contracte de subministrament i instal·lació del sistema d’identificació per
radiofreqüència (RFID) a la Biblioteca municipal Cal Gallifa, a favor de la mercantil
IDENTIFICATION CARE, S.L. (B-65.244.956), s’ajusta a dret.
Consideracions legals
1. Article 159.6 de la LCSP, en relació al procediment obert simplificat amb tramitació
abreujada.
2. La formalització del contracte es pot efectuar mitjançant la signatura d’acceptació
pel contractista de la resolució d’adjudicació.
3. L’article 62 de la LCSP, que estableix la figura del responsable del contracte.
4. La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que als efectes de
facilitar la consulta a la informació sobre la contractació pública, les administracions
locals han d’informar el Registre Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública dels contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres
fases contractuals.
5. L’òrgan municipal competent per a l’adjudicació del contracte és l’Alcalde de la
corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb el que
estableix la disposició addicional 2a de la LCSP. Tanmateix, per Decret d’Alcaldia de
data 1 de juliol de 2019, l’exercici d’aquesta competència ha estat delegat a la Junta
de Govern Local.
Proposta
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, amb tramitació
abreujada, del contracte de subministrament i instal·lació del sistema d’identificació per
radiofreqüència (RFID) a la Biblioteca municipal Cal Gallifa, amb subjecció al plec de
clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i a l’oferta
presentada, en tot el que millorin els esmentats plecs, a favor de l’empresa
IDENTIFICATION CARE, S.L. (B-65.244.956), per un preu de 19.945 €, més 4.188,45
€, en concepte del 21% d’IVA, que fan un total de 24.133,45 €.
2. Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries i pels següents imports:
Partida pressupostària

Import base

IVA (21%)

Import total

14 3321 62600

13.505 €

2.836,05 €

16.341,05 €

14 3321 21600

6.440 €

1.352,40 €

7.792,40 €

TOTAL

19.945 €

4.188,45 €

24.133,45 €

A la factura s’haurà de fer constar la següent referència: X2019000469.
3. Publicar aquest acord i l’informe de valoració al perfil del contractant de l’Ajuntament
de Sant Joan de Vilatorrada, de conformitat amb el previst a l’article 151.1 de la LCSP,
i simultàniament notificar aquest acord a tots els licitadors, de conformitat amb l’article
151.1 de la LCSP.
4. Notificar a l’empresa adjudicatària que el contracte es perfeccionarà amb la
signatura d’acceptació de la notificació d’aquesta resolució d’adjudicació i posterior
retorn del document a l’administració contractant en el termini màxim de 3 dies hàbils.
El retorn del document, signat electrònicament, serà requisit imprescindible per poder
iniciar-ne l’execució.
5. Trametre la informació del contracte al Registre públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i
dades del contracte a la Junta Consultiva de Contractes Administrativa de l’Estat i a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa
d’aplicació.
Resultat: aprovat per unanimitat
I perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
Signat i datat electrònicament

