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DECRET
Assumpte: Adjudicació de la contractació del subministrament de consumibles per a equips
multifuncionals, originals o remanufacturats
remanufacturats.
Òrgan: regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat
Expedient 1776/2021
Relació de fets
1. Per decret núm. 6292 de 7 de juliol del Regidor
egidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat,
es va iniciar el procediment de contractació del subministrament de consumibles per a equips
multifuncionals, originals o remanufacturats
remanufacturats,, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 4.914,00 €, IVA no incl
inclòs, per la durada del contracte.
2. Van presentar oferta dos licitador
icitadors: GERSA INFORMATICA, SL i CENTRO ESPECIAL LA
ESTRELLA, SL.
3. Mitjançant informe de data 22 de juliol de 2021, la coordinadora de compres,
compres valora la
documentació susceptible de valoració mitjançant l’aplicació de fòrmules d
del
el sobre únic, atès que es
tracta d’un procediment obert simplificat sumari
sumari,, amb el següent resultat: CENTRO ESPECIAL LA
ESTRELLA, SL : 100 punts i GERSA INFORMATICA, SL: 87,82 punts.
Per aquest motiu es proposa l’adjudicació del contracte esmentat a CENTRO ESPECIAL LA
ESTRELLA, SL.
S’adjunta l’informe esmentat.
4. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivade
derivades
s de la present contractació
a l’aplicació pressupostària 310400/920610/21501 del pressupost municipal aprovat per a l’exercici
l
2021..
Fonaments de dret
D’acord amb el que disposa l’article
’article 15
159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol,
juliol de delegació
de competències,
RESOLC:
PRIMER. Adjudicar la contractació del subministrament de consumibles per a equips
multifuncionals, originals o remanufacturats
remanufacturats, a favor de l’empresa CENTRO ESPECIAL LA
ESTRELLA, SL., d’acord amb els preus unitaris oferts i amb estricta subjecció a la resta de
condicions contingudes en la seva proposició
proposició.
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SEGON. Requerir l’adjudicatària perquè en el termini màxim de set (7) dies hàbils signi i retorni
acceptació de la resolució d’adjudicació, d’acord amb el model que s’adjunta
s’adjunta.
TERCER. Disposar a favor de CENTRO ESPECIAL LA ESTRELLA, SL.
SL., NIF B-73854580, l’import
de CINC MIL NOU-CENTS QUAR
QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA
ANTA-QUATRE CÈNTIMS
(5.945,94 €), IVA inclòs, a càrrec de ll’aplicació pressupostària 310400/920610/21501,
310400/920610/21501 aprovant a
l’efecte els documents comptable
comptables AD núm. 12021000082655,, per un import de DOS MIL CENT
SEIXANTA-DOS
DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS ((2.162,16 €) i AD_FUT núm. 12021000082656,
per un import de TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES
TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT
SETANTA
CÈNTIMS (3.783,78 €).
QUART. Aprovar els documentss inversos: A/ núm. 12021000082653 per import de TRES MIL SETCENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (3.783
783,78 €), i A_FUT/ núm.
12021000082654 per import de DOS MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
(2.162,16 €).
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del present
contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries del
pressupost municipal que s’aprovi per a l’exercici 2022, a fi de poder atendre les despeses que es
preveu meriti la present contractació durant ll’esmentada anualitat.
SISÈ.. Notificar aquesta resolució a l’empresa l’adjudicatària, a les empreses licitadores i publicarla en el perfil del contractant.
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