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RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Licitació d’un servei consistent en l’estudi tècnic per a la implantació d’un sistema de
recollida de residus porta a porta a municipis de la Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener: Sant Joan de Vilatorrada, Callús i Castellnou de Bages.
Expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat sumari, per un valor
estimat del contracte de 18.104,96 €, essent l’IVA del 21% d’import 3.802,04 € i, per tant, el
pressupost base de licitació de 21.907,00 € euros.
A la vista de l’expedient de contractació tramitat:
Document
Informe de necessitats
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Resolució de Presidència
Anunci licitació
Acta Unitat Tècnica de Valoració d'obertura de Sobre únic i
proposta d'adjudicació

Data
02/09/2020
02/09/2020
02/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
06/10/2020

Requeriment al licitador

06/10/2020 i
15/10/2020

Acta Unitat Tècnica de Valoració de valoració documentació
criteri 3 i proposta d'adjudicació

30/10/2020

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb 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
PRIMER. Adjudicar el contracte del servei consistent en l’estudi tècnic per a la implantació
d’un sistema de recollida de residus porta a porta als municipis de la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener: Sant Joan de Vilatorrada, Callús i Castellnou de Bages, en les
condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particular i de prescripcions tècniques a ECOSTUDI SIMA, S.L.P, CIF.
B64642325 per un import de 21.907,00 euros (IVA inclòs).
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionada
l’oferta presentada pel citat adjudicatari amb preferència a les presentades pels restants
licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:
— Millor qualificació global dels criteris a valorar.
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Les raons per les quals no s'ha admès les ofertes dels licitadors exclosos són les següents:
— Menor puntuació global obtinguda en els criteris a valorar.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

IVA

Total

2020

170.22706

18.104,96 €

21%

21.907,00 €

QUART. Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar
les anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ. Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil del contractant en un termini de 15 dies.
SISÈ. Designar responsable del contracte la Sra. Montserrat Carbonell Turull, tècnica de
Serveis Ambientals.
SETÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari als licitadors que ho han resultat adjudicataris.
VUITÈ. Notificar a ECOSTUDI SIMA, S.L.P, adjudicatari del contracte, la present Resolució i
citar-li per a la signatura del contracte.
NOVÈ. 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.
DESÈ. 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.

Sant Joan de Vilatorrada, a data de signatura electrònica,

El President

Secretària interventora interina de
L’Ajuntament de St. Salvador de G.

Domènec Òrrit Pujol

Meritxell Carrasco García

