R/N: IT/CP00034 IT-2022-24

Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

IT-2022-24

Unitat
promotora

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS)

Procediment

Obert simplificat abreujat

Objecte

Servei de manteniment del vestuari i equipament utilitzat pel personal
contractat en la campanya forestal 2021.

Modalitat

Tipus

Contracte Públic

Serveis

Antecedents
1. Per resolució de data 21.07.2021 s'aprova l’expedient de contractació del contracte de
referència i s'acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. D’acord amb el certificat del registre, només ha presentat oferta l’empresa ITURRI, S.A.
(A41050113).
3. En data 30.09.2021, el cap del Servei Tècnic de la DGPEIS proposa l'adjudicació del
contracte a l’empresa ITURRI, S.A. ja que d'acord amb els criteris establerts és la única
empresa que s’ha presentat i la seva oferta compleix amb els requisits del Plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques.
Segons l’informe de valoració les puntuacions obtingudes són:
PREU UNITARI MÀXIM DE LICITACIÓ
PER EQUIPAMENT (SENSE IVA)

PREU OFERTA PER EQUIPAMENT
(SENSE IVA)

PUNTUACIÓ

60,00 €

59,50 €

100,00 punts

4. L'empresa proposada adjudicatària ha acreditat, el compliment de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social, així com estar al corrent de les obligacions tributàries
respecte a l'Impost d'Activitats Econòmiques.

Fonaments de dret
I. L’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen 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.
II. En virtut de la competència que m'atribueix la Resolució INT/82/2011 de 18 de gener,
DOGC 5802, de 24.1.2011 i d'acord amb la proposta d'adjudicació efectuada per la Mesa de
Contractació.
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RESOLC:
1.Adjudicar el contracte abans indicat, atès a que s’han complert els tràmits procedimentals
necessaris per a l’adjudicació del contracte pel sistema de procediment obert simplificat
abreujat en aplicació de l’article 159 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic, amb les característiques següents:
Empresa adjudicatària
ITURRI, S.A.
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

26.160,00

5.493,60

31.653,60

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

25.942,00 €

5.447,82 €

31.389,82 €

Pressupost licitació

Import adjudicació
Termini d’execució

1 Any

2. Nomenar com a responsable d'aquest contracte a la persona que ha estat designada en
el Quadre de característiques del contracte.
3. Notificar la resolució al licitador, amb expressió dels recursos procedents, d'acord amb el
que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
potestativament recurs de reposició, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques,
i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte
impugnat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acte.
Alternativament, es pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò
que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant l'òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar
des de la notificació de l'acte impugnat. Tot això, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
4. Publicar l’adjudicació del contracte i el termini per a la formalització en el perfil de
contractant, d’acord amb el que disposa l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen 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.
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5. Requerir a l’adjudicatari per tal que signi l’acceptació d’aquesta resolució als efectes de
que quedi formalitzat el contracte d’acord amb l’article 159.6.g) de la LCSP.

El director de Serveis
(Per delegació Resolució INT/82/2011 de 18 de gener, DOGC 5802, de 24.1.2011)

Carles Manel Macián Villanueva
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