Ajuntament de La Pobla de Lillet
Expedient núm.: 374/2020
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions
Interessat: CUVIC INFORMÀTICA, S.L.
Data d'iniciació: 09/11/2020

Atès proposta d’adjudicació presentada pels custodis del procediment de contractació
obert simplificat abreujat del contracte de SUBMINISTRAMENT PER LA RENOVACIÓ
DELS EQUIPS INFORMÀTICS I SERVEIS COMPLEMENTRIS MITJANÇANT EL
SISTEMA D’ARREDAMENT FINANCER “RÈNTING”,
segons consta a l’Acta
d’obertura de sobres i proposta d’adjudicació celebrada el dia 1 de desembre de 2020.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb lo establert en la Disposició Addicional Segona 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,

RESOLC
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Havent estat publicat en el perfil del contractant tota la documentació integrant de
l’expedient de contractació durant el termini de 10 dies hàbils de conformitat amb el
que estableix l’article 159.6 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.

DECRET

D’acord amb la memòria justificativa de data 9 de novembre de 2020 mitjançant la qual
es justificava el contracte mixt pel subministrament per la renovació dels equips
informàtics i serveis complementaris mitjançant el sistema d’arrendament financer
“Rènting”, amb un pressupost base de licitació de 34.850,00.-€ més 7.318,50.-€ d’IVA i
un termini de quatre anys, sense possibilitat de pròrroga, per resolució d’Alcaldia, en
data 12 de novembre de 2020, previ informe de Secretaria i Intervenció, es procedí a
aprovar l’inici de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat del subministrament per la “Renovació dels equips informàtics i
serveis complementaris mitjançant el sistema d’arrendament financer “Rènting””,
convocant la seva licitació, declarant la plurianualitat del contracte, autoritzant la
despesa, aprovant els Plecs de Clàusules Administratives particular i de Prescripcions
Tècniques que han regit el contracte i el seu procés d’adjudicació.

Número: 2020-0227 Data: 03/12/2020

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
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PRIMER. Adjudicar el contracte mixt del subministrament per la “Renovació dels
equips informàtics i serveis complementaris mitjançant arrendament financer “Rènting”,
en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a la mercantil CUVIC
BAGA INFORMÀTICA, S.L. amb NIF B63911770 i amb domicili social al carrer St.
Esteva núm. 18-32 de 08695 de Bagà (Barcelona) amb les següents millores que
formaran part del contracte :
PREU ADJUDICACIÓ
33.100,00.-€

IMPOSTOS
6.951,00.-€

TOTAL
40.051,00.-€

TERCER. Donar compte de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria municipal
a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

DECRET

SEGON. Aprovar la despesa plurianual corresponent al contracte mixt del
subministrament per la renovació dels equips informàtics i serveis complementaris
mitjançant arrendament financer “Rènting”, per un import de 33.100,00.-€ més
6.915,00.-€ corresponents al 21% d’IVA, essent un total de 40.051,00.-€, suposant una
quota mensual de 834,40.-€ IVA inclòs per un període de duració total del contracte de
48 mesos.

Número: 2020-0227 Data: 03/12/2020

OFERTA TEMPS RESPOSTA INCIDÈNCIES (Hores)
0,5 hores (30 minuts).

CINQUÈ. Notificar a CUVIC BAGA INFORMÀTICA, S.L., adjudicatari del contracte, la
present Resolució i advertir-li que la formalització del contracte s'efectuarà mitjançant
la signatura d'acceptació de la resolució d'adjudicació.
SISÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
SETÈ. 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.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

