Ajuntament de Gavà
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Núm. Expedient: 000006232/2019
Identificació de l’expedient
Expedient núm. SEC-04-2019/Escombradora cementiri
relatiu a la contractació del
subministrament d’una màquina escombradora a l’Ajuntament de Gavà destinada a realitzar els serveis
de neteja a l’interior del recinte del cementiri municipal de Gavà.
Fets
1.- En data 6 de març 2019 mitjançant decret, el Tinent d'alcalde l’Àmbit de Comerç, Civisme i
Promoció de la Ciutat, va aprovar l'expedient per a la contractació mitjançant procediment obert
simplificat amb tramitació abreujada (art. 159.6 de la LCSP) amb presentació de l’oferta
encriptada a través del Registre Electrònic d’entrada de l’Ajuntament, per al subministrament d’una
màquina escombradora a l’Ajuntament de Gavà destinada a realitzar els serveis de neteja a l’interior
del recinte del cementiri municipal de Gavà i va ser també autoritzada la despesa per import màxim de
22.990,00 € (21% IVA inclòs) a l’aplicació de despesa que es relaciona seguidament:
Exercici Aplicació Pressupostària
2019
40116.9330F 623000018

Import
22.990,00 €

2.- El reglamentari anunci de licitació del procediment obert simplificat amb tramitació abreujada (art.
159.6 de la LCSP) amb presentació d’ofertes pel Registre Electrònic d’entrada de l’Ajuntament
per a l’adjudicació del contracte es va publicar en data 7 de març de 2019 al Perfil del Contractant
de l’Ajuntament de Gavà essent el darrer dia per presentar les ofertes el 21 de març de 2019 a les
13:00 hores.
3.- En data 22 de març de 2019 es va procedir per part de la unitat tècnica --en acte no públic-- a
l'obertura de l’ofertes rebuda i que un cop examinada la documentació que constava en els arxius
encriptats, es va decidir admetre les dues ofertes presentades dins de termini en merèixer la
documentació la qualificació de correcta.
4.-En data 27 de març de 2019 la Cap de Salut Pública i Consum ha emès informe de valoració de
les dues ofertes rebuda conforme els criteris tots avaluables automàticament assenyalats a la clàusula
12 del plec de clàusules administratives obtenint la puntuació següent:

PLICA

Valoració criteris
Valoració econòmica
millora
(màxim
(màxim 60 punts)
punts)

PLICA
1
56,79
Dibosch, SL
PLICA
2
60
Dulecentre, SA

de
Puntuació
total
40
(màxim 100 punts)

40

96,79

28,83

88,83
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5.- El 27 de març de 2019 es va comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Clasificades de la Generalitat de Catalunya (RELI) que l’empresa Dibosch, SL amb CIF B-17427618
, que és l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa i que compleix amb els requeriments
establerts en els plecs, està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per
formular l’oferta i no està incursa en cap prohibició per contractar i tanmateix es constata que hi ha
dades que, o bé estan caducades o no hi consten en aquest per tant , el 28 de març de 2019 es va
requerir l’empresa perquè ho presentés, segons el que estableix la clàusula 14.2 del plec administratiu i
la va presentar en temps i forma el dia 1 d’abril de 2019.
6- D'acord amb el Decret de data 27 de juliol de 2018 de delegacions de competències de
l'Alcaldessa als/les regidors/es, l'òrgan de contractació competent és el Tinent d'alcalde de l'Àmbit
de Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat, ja que el pressupost base de licitació és inferior a
100.000 € --en concret 22.990,00 € (IVA inclòs)-- que és el límit de la quantia delegada als/les
regidors/es per aquesta contractació.
Fonaments de Dret
• 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.
• Art. 275.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
• Decret de l'Alcaldessa del 27 de juliol de 2018 dictat a l'empara de l'establert a l'article 23.4 de
la Llei 7/85, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local.
Resolució
Per tot el que s'ha dit anteriorment, RESOLC:
PRIMER.- Adjudicar el contracte del subministrament d’una màquina escombradora a l’Ajuntament
de Gavà, d’acord amb el model i especificacions tècniques ofertades pel licitador, destinada a realitzar
els serveis de neteja a l’interior del recinte del cementiri municipal de Gavà a l'empresa Dibosh, SL
amb CIF B-17427618 amb domicili a la carretera de Riudellots a Cassà, s/n de Riudellots de la Selva
(17457) pel preu total de 22.988,79 € (IVA inclòs) per ser l’oferta més avantatjosa i complir amb els
requeriments establerts en els plecs, tal i com s’acredita en l’informe de valoració.
SEGON.- Modificar l’autorització de despesa feta a l'import de l'adjudicació i disposar la
despesa que per a l’exercici 2019 disposa de crèdit adequat i suficient per atendre a les obligacions
que es deriven d'aquest contracte i anul·lar l’autorització de despesa pels imports i a l’aplicació
següents:
Exercici Aplicació pressupostària Anul·lar autorització Disposar
2019

40116.9330F 623000018

-1,21 €

22.988,79 €

TERCER.- Notificar l’adjudicació als licitadors presentats i, simultàniament, publicar-la al “Perfil del
contractant” de l’Ajuntament de Gavà.
QUART.- La formalització del contracte amb l’empresa adjudicatària s’efectuarà mitjançant la
signatura d’acceptació d’aquesta adjudicació. L’empresa adjudicatària enviarà signat el document
“acceptació d’adjudicació” annexada a la notificació del decret d’adjudicació.
CINQUÈ.- Un cop realitzada l’acceptació de l’adjudicació es publicarà en el “Perfil del contractant”
de l’Ajuntament de Gavà.
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