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DECRET

Òrgan que el dicta: REGIDORA DELEGADA D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA I
D’EMPRESA I INNOVACIÓ
Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 530/2021/eCONT
ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CADIRES D’OFICINA PER
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS SEUS ENS DEPENDENTS
Relació de fets
Primer. El Decret de Regidora delegada d’Intervenció i Tresoreria i Empresa i Innovació número
307 de data 21 de gener de 2022 va aprovar el plec de prescripcions tècniques i de clàusules
administratives particulars que regeixen la contractació de subministrament de cadires d’oficina
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus ens dependents per procediment obert
simplificat abreujat d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP, per un període d’un any, amb la
possibilitat de prorrogar-lo tres anys més per períodes anuals, amb un pressupost base de
licitació de 15.570,00 € més 3.269,70 € corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de
18.839,70 € (DIVUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
D’EURO), distribuït en lots d’aquesta manera:
-

Lot 1. Cadires de tipus operatiu per a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Serveis
d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, S.A.M.M.P i Informació i Comunicació de
Vilanova i la Geltrú, S.A.M. (ICVSAM), per import de 10.067,20 € (IVA inclòs).
- Lot 2. Cadires de tipus operatiu per a l’O.M. d’Assistència Social i Sanitària
(OMAISSA), per import de 8.772,50 € (IVA inclòs).
Segon. L’anunci de licitació es va publicar al Perfil del Contractant en data 25 de gener de 2022.
Tercer. En el termini de presentació de proposicions, que finalitzà el 8 de febrer de 2021, es van
presentar les empreses següents:
Denominació social

NIF

Lots als que
es presenta

Data d'entrada

Registre d'entrada

EXPERT LINE, S.L.

B17036476

1, 2

03/02/2022

ENTEXT/2022004346

Comercial Contel S.A.

A58026634

1, 2

07/02/2022

ENTEXT/2022004843

F VIDAL SA

A08364333

1, 2

07/02/2022

ENTEXT/2022004872
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INSTAL LACIONS
INTEGRALS I
EQUIPAMENT PER
L'HABITAT SL

B62865472

1, 2

07/02/2022

ENTEXT/2022004900

G.S. OFIMATICA, S.L. B55574313

1, 2

07/02/2022

ENTEXT/2022004978

SUMINISTROS ANBO, S.L.

B63042063

1, 2

07/02/2022

ENTEXT/2022005001

PMC Grup 1985, S.A.

A58093816

1, 2

07/02/2022

ENTEXT/2022005006

BERNADI, S.A.

A08449571

1, 2

08/02/2022

ENTEXT/2022005041

ESPAI TOT PER
L'OFICINA, SL

B43850544

1, 2

08/02/2022

ENTEXT/2022005134

Alravasa, SA

A08722506

1, 2

08/02/2022

ENTEXT/2022005177

Inadhoc Habitat, S.L.

B66579392

1, 2

08/02/2022

ENTEXT/2022005257

Quart. En data 11 de febrer de 2022, es va procedir des del Servei de Contractació i d’acord amb
l’article 159.6 de la LCSP, a l’obertura de les ofertes presentades mitjançant l’aplicació Sobre
Digital, aixecant-se la corresponent acta que consta a l’expedient a tots els efectes, i lliurant-les al
Servei impulsor de l’expedient per a la seva valoració i emissió del posterior informe d’adjudicació.
Cinquè. En data 14 de febrer de 2022, la Tècnica Responsable de Serveis Generals i Compres,
va emetre l’informe sobre la possible baixa anormal o desproporcionada presentada per algunes
empreses, que es transcriu a continuació:
“INFORME TÈCNIC SOBRE LA POSSIBLE BAIXA ANORMAL O DESPROPORCIONADA
PRESENTADA PER ALGUNES EMPRESES LICITADORES, EN EL MARC DEL PROCEDIMENT DE
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CADIRES D’OFICINA
INFORMA:
1. En data a 1 de juny de 2021, es va aprovar, per decret de la regidora delegada d’Intervenció i
Tresoreria i d’Empresa i Innovació, l’expedient de contractació, l’obertura del procediment
d’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat abreujat, el plec de prescripcions tècniques
particulars i el plec de clàusules administratives particulars, per a la contractació del
subministrament de cadires per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus ens dependents, per
un període d’un (1) any, amb la possibilitat de prorrogar-lo tres anys més per períodes anuals,
amb un pressupost base de licitació de 15.570,00 € més 3.269,70 € corresponents al 21% d’IVA,
que fan un total de 18.839,70 € (DIVUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS D’EURO).
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2. El contracte es dividia en aquests lots:

Lot

Pressupost base

21% IVA

Total

Lot 1

8.320,00 €

1.747,20 €

10.067,20 €

Lot 2

7.250,00 €

1.522,50 €

8.772,50 €

15.570,00 €

3.269,70 €

18.839,70 €

3. En data 11 de febrer de 2022, ha tingut lloc l’obertura de les ofertes presentades, que han estat
aquestes:
Lot 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

EXPERT LINE, S.L. (NIF B17036476)
COMERCIAL CONTEL, S.A. (NIF A58026634)
F VIDAL, S.A. (NIF A08364333)
INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HABITAT, S.L (NIF B62865472)
G.S. OFIMATICA, S.L. (NIF B55574313)
SUMINISTROS ANBO, S.L. (NIF B63042063)
PMC GRUP 1985, S.A. (NIF A58093816)
BERNADI, S.A. (NIF A08449571)
ESPAI TOT PER L'OFICINA, S.L. (NIF B43850544)
ALRAVASA, S.A. (NIF A08722506)
INADHOC HABITAT, S.L. (NIF B66579392)
OFFICAT, S.L. (NIF B64053697)

Lot 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

EXPERT LINE, S.L. (NIF B17036476)
COMERCIAL CONTEL, S.A. (NIF A58026634)
F VIDAL, S.A. (NIF A08364333)
INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HABITAT, S.L (NIF B62865472)
G.S. OFIMATICA, S.L. (NIF B55574313)
SUMINISTROS ANBO, S.L. (NIF B63042063)
PMC GRUP 1985, S.A. (NIF A58093816)
BERNADI, S.A. (NIF A08449571)
ESPAI TOT PER L'OFICINA, S.L. (NIF B43850544)
ALRAVASA, S.A. (NIF A08722506)
INADHOC HABITAT, S.L. (NIF B66579392)
OFFICAT, S.L. (NIF B64053697)

4. Els criteris de valoració, segons l’apartat H del plec de clàusules administratives particulars, són
aquests per als dos lots:
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H. Criteris d'adjudicació automàtics
Criteris avaluables de forma automàtica i/o mitjançant fórmules i puntuació: 100%
Oferta econòmica ........................................................................fins 100 punts.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació. L'oferta
que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 100 punts. Les altres ofertes
seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre ambdues magnituds,
màxima i mínima, aplicant la següent fórmula: Puntuació: 100 x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofertat
OME = oferta més econòmica
***
5. L’empresa ESPAI TOT PER L’OFICINA, S.L., amb NIF B43850544, ha quedat exclosa de la
licitació tant per al lot 1 com per al lot 2, atès que el preu unitari de la seva oferta per a la “cadira
per a lloc operatiu” (136€ sense IVA), supera el preu unitari màxim de licitació (130€ sense IVA).
6. L’oferta econòmica i la puntuació obtinguda per les empreses licitadores restants, per ordre de
major a menor puntuació, és aquesta:
Lot 1

Ordre Empresa

CIF

Import
de
licitació lot 1
(sense IVA)

Oferta
econòmica
lot 2 (sense
IVA)

Punts
lot 1

1 G.S. OFIMATICA, S.L.

B55574313

6.151,60 € 100,00

2 BERNADI, S.A.

A08449571

6.243,22 €

95,77

3 F VIDAL, S.A.

A08364333

6.359,08 €

90,43

4 ALRAVASA, S.A.

A08722506

6.965,92 €

62,45

5 SUMINISTROS ANBO, S.L.

B63042063

7.027,28 €

59,62

6 EXPERT LINE, S.L.

B17036476

7.128,16 €

54,96

7 COMERCIAL CONTEL, S.A.

A58026634

7.156,76 €

53,65

INSTAL·LACIONS
INTEGRALS I EQUIPAMENT
8 PER L'HABITAT, S.L.

B62865472

7.237,88 €

49,90

9 OFFICAT, S.L.

B64053697

7.266,48 €

48,59

10 PMC GRUP 1985, S.A.

A58093816

7.628,40 €

31,89

11 INADHOC HABITAT, S.L.

B66579392

8.001,85 €

14,67

8.320,00 €
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Lot 2

Ordre Denominació social

NIF

1 G.S. OFIMATICA, S.L.
2 BERNADI, S.A.

B55574313
A08449571

3 F VIDAL, S.A.

A08364333

4 COMERCIAL CONTEL, S.A.

A58026634

5 SUMINISTROS ANBO, S.L.
6 EXPERT LINE, S.L.
INSTAL·LACIONS
INTEGRALS I EQUIPAMENT
7 PER L'HABITAT, S.L.

Oferta
Import
de econòmica Lot
Punts
licitació lot 2
2 (sense
lot 2
(sense IVA)
IVA)
5.460,00 € 100,00
5.500,00 € 97,77
7.250,00 €

5.634,50 € 90,25
6.269,00 € 54,80

B63042063

6.373,50 € 48,97

B17036476

6.444,75 € 44,99

B62865472

8 ALRAVASA, S.A.

A08722506

6.467,50 €
6.480,46 €

43,72
42,99

9 OFFICAT, S.L.

B64053697

6.487,25 €

42,61

10 PMC GRUP 1985, S.A.

A58093816

6.772,50 €

26,68

11 INADHOC HABITAT, S.L.

B66579392

7.092,23 €

8,81

7. D’acord amb l’apartat I del PCAP, “per determinar si les ofertes tenen valors anormals s’aplicaran
els paràmetre establerts a l’article 85 del RGLCAP”. Atès que en el procediment concorren 11
empreses licitadores, en aquest supòsit, l’article 85 RGLCAP estableix que es consideraran, en
principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que:
“4.“Quan hi concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al
càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas,
si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les ofertes
de menor quantia”.
En conseqüència, les següents empreses han presentat ofertes que s’han de considerar, en
principi, desproporcionades o temeràries:
Lot 1
1)

G.S. OFIMATICA, S.L., amb NIF B55574313
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2)

BERNADI, S.A., amb NIF A08449571

Lot 2
1)
2)
3)

G.S. OFIMATICA, S.L., amb NIF B55574313
BERNADI, S.A., amb NIF A08449571
F VIDAL, S.A., amb NIF A08364333

Per tot l’exposat anteriorment, serveixi, doncs, aquest informe per tal que el Servei de Contractació el
tingui en consideració per poder valorar la possibilitat de fer els requeriments de justificació de la
presumpta baixa anormal o desproporcionada a les empreses G.S. OFIMATICA, S.L., amb NIF
B55574313 (lots 1 i 2), BERNADI, S.A., amb NIF A08449571 (lots 1 i 2) i F VIDAL, S.A. amb NIF
A08364333 (lot 2).”---------------------------------------------------------------

Sisè. En data 15 de febrer de 2022 el Servei de Contractació va enviar requeriment, a través e la
Plataforma del Perfil del Contractant, a les empreses G.S OFIMATICA, SL, BENADI, S.A. i F.
VIDAL, S..A. en el sentit que s’exposa en l’informe transcrit en punt anterior i segons consta a
l’apartat I del Quadre de característiques del contracte, a la clàusula 13.4 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars i a l’article 149 de la LCSP. Les empreses han respost al requeriment
dins del termini establert.
Setè. En data 1 de març de 2022, la Tècnica Responsable de Serveis Generals i Compres, ha
emès l’informe sobre la documentació rebuda en resposta als requeriments de presumpta baixa
anormal o desproporcionada i d’adjudicació, que es transcriu a continuació:
“INFORME D’ADJUDICACIÓ, PREVI INFORME TÈCNIC RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ
REBUDA EN RESPOSTA ALS REQUERIMENTS DE PRESUMPTA BAIXA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA, PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CADIRES D’OFICINA
Antecedents
1. En data 14 de febrer de 2022, la Responsable Tècnica del Servei de Compres i Serveis Generals
va emetre un informe en el qual s’informava de la possible baixa anormal o desproporcionada
presentada per algunes empreses licitadores, en el marc del procediment de licitació del contracte
de subministrament de cadires d’oficina. En concret, les empreses que van presentar ofertes amb
valors presumptament anormals o desproporcionats van ser:
Lot 1
1) G.S. OFIMATICA, S.L., amb NIF B55574313 (12,60% de la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades)
2) BERNADI, S.A., amb NIF A08449571 (11,30% de la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades)
Lot 2
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1) G.S. OFIMATICA, S.L., amb NIF B55574313 (12,93% de la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades)
2) BERNADI, S.A., amb NIF A08449571 (12,30% de la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades)
3) F VIDAL, S.A., amb NIF A08364333 (12,15% de la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades)
2. El Servei de Contractació, d’acord amb l’art. 149 de la Llei 9/2007 de Contractes del Sector Públic,
va requerir aquestes empreses perquè, “en el termini de 5 dies hàbils i no més tard del 22 de
febrer, justifiquin les seves ofertes i les desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels
preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat
de l’oferta”.
Informe tècnic sobre la justificació de la presumpta baixa anormal o desproporcionada
Les empreses G.S. OFIMATICA, S.L., BERNADI, S.A. i F VIDAL, S.A., han presentat en temps i forma
la documentació de justificació dels preus oferts, que ha estat examinada per la tècnica que subscriu el
present informe. Vista la documentació, doncs, s’informa a continuació:
a) Justificació de l’empresa G.S. OFIMATICA, S.L.
La justificació presentada per l’empresa G.S. OFIMÀTICA, S.L. és la mateixa per al lot
1 i lot 2.
L’empresa justifica la seva oferta pel fet de “tenir molt bons descomptes” per part del seu proveïdor, atès
que és un dels seus principals distribuïdors pel gran volum de vendes.
Així mateix, al·lega no tenir despeses de manipulació perquè les cadires els arriben muntades.
En conclusió, la tècnica que subscriu aquest informe considera degudament justificades les ofertes
presentades per als lots 1 i 2 l’empresa G.S. OFIMÀTICA, S.L., i per tant, admissibles.
b) Justificació de l’empresa BERNADI, S.A.
La justificació presentada per l’empresa BERNADI, S.A.. és la mateixa per al lot 1 i lot 2.
L’empresa justifica la seva oferta, per un costat, pel fet de tenir unes condicions molt exclusives amb
l’únic proveïdor en el qual s’han basat per a l’establiment del preu. Poden tenir aquestes condicions
avantatjoses perquè són un dels distribuïdors principals del mercat, i subministren mobiliari a grans
empreses i diferents administracions públiques.
L’altre motiu de poder oferir aquest preu és per tenir un magatzem logístic de propietat en una ubicació
estratègica, a la província de Barcelona, i personal propi per al muntatge. Això fa que hagin quantificat el
cost de la logística en només un 3,5%.
El càlcul de marge comercial aplicat és d’un 18%.
En conclusió, la tècnica que subscriu aquest informe considera degudament justificades les ofertes
presentades per als lots 1 i 2 l’empresa BERNADI,S.A, i per tant, admissibles.
c) Justificació de l’empresa F VIDAL, S.A.
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L’empresa F VIDAL, S.A., justifica la seva oferta per aquests motius:

-

Són distribuïdors oficials dels fabricants, cosa que fa que gaudeixin de descomptes com a
distribuïdors i també descomptes addicionals en concepte de ràpels de compra.
Han acordat amb el seu proveïdor que les cadires es lliurin muntades, amb la qual cosa
aconsegueixen un estalvi en el muntatge i embalatge.
Disposen de treballadors propis.
Tenen el magatzem logístic en una ubicació estratègica.
Disposen de vehicles amb baix consum de combustible.

En conclusió, la tècnica que subscriu aquest informe considera degudament justificada l’oferta
presentada per al lot 2 per l’empresa F VIDAL,S.A, i per tant, admissible.
Informe d’adjudicació
Les empreses G.S. OFIMATICA, S.L., amb NIF B55574313 (lots 1 i 2), BERNADI, S.A., amb NIF
A08449571 (lots 1 i 2) i F VIDAL, S.A. amb NIF A08364333 (lot 2), han presentat la justificació de les
ofertes econòmiques, la baixa de les quals era presumptament anormal o desproporcionada.
La tècnica que subscriu aquest informe considera justificades totes les ofertes.
Tal com es va exposar en l’informe tècnic del 14 de febrer sobre la possible baixa anormal o
desproporcionada presentada per algunes empreses licitadores, s’exclou l’empresa ESPAI TOT PER
L’OFICINA, S.L., amb NIF B43850544, tant per al lot 1 com per al lot 2, atès que el preu unitari de la
seva oferta per a la “cadira per a lloc operatiu” (136€ sense IVA), supera el preu unitari màxim de licitació
(130€ sense IVA).
Els criteris de valoració, establerts a l’apartat H del PCAP, són els que es transcriuen a continuació:
H. Criteris d'adjudicació automàtics
Criteris avaluables de forma automàtica i/o mitjançant fórmules i puntuació: 100%
Oferta econòmica ........................................................................fins 100 punts.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació. L'oferta que millori
més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 100 punts. Les altres ofertes seran puntuades
aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la
següent fórmula:
Puntuació: 100 x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofertat
OME = oferta més econòmica

***
L’oferta econòmica i la puntuació la puntuació obtinguda per les empreses licitadores restants, per ordre
de major a menor puntuació, és la següent:
Lot 1
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Ordre Empresa

CIF

Import de Oferta
licitació
econòmica
lot
1 lot
2
(sense
(sense
IVA)
IVA)

Punts lot 1

1 G.S. OFIMATICA, S.L.

B55574313

6.151,60 €

100

2 BERNADI, S.A.

A08449571

6.243,22 €

95,77

3 F VIDAL, S.A.

A08364333

6.359,08 €

90,43

4 ALRAVASA, S.A.

A08722506

6.965,92 €

62,45

5 SUMINISTROS ANBO, S.L.

B63042063

7.027,28 €

59,62

6 EXPERT LINE, S.L.

B17036476

7.128,16 €

54,96

7 COMERCIAL CONTEL, S.A.

A58026634 8.320,00 €

7.156,76 €

53,65

INSTAL·LACIONS
INTEGRALS
I
8 EQUIPAMENT
PER
L'HABITAT, B62865472
S.L.

7.237,88 €

49,9

9 OFFICAT, S.L.

B64053697

7.266,48 €

48,59

10 PMC GRUP 1985, S.A.

A58093816

7.628,40 €

31,89

11 INADHOC HABITAT, S.L.

B66579392

8.001,85 €

14,67

Lot 2
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Ordre

Denominació social

NIF

Import de Oferta
licitació
econòmica
lot
2 Lot
2 Punts lot 2
(sense
(sense
IVA)
IVA)

1 G.S. OFIMATICA, S.L.

B55574313

5.460,00 €

100

2 BERNADI, S.A.

A08449571

5.500,00 €

97,77

3 F VIDAL, S.A.

A08364333

5.634,50 €

90,25

4 COMERCIAL CONTEL, S.A.

A58026634

6.269,00 €

54,8

5 SUMINISTROS ANBO, S.L.

B63042063

6.373,50 €

48,97

6 EXPERT LINE, S.L.

B17036476

6.444,75 €

44,99

B62865472

6.467,50 €

43,72

8 ALRAVASA, S.A.

A08722506

6.480,46 €

42,99

9 OFFICAT, S.L.

B64053697

6.487,25 €

42,61

10 PMC GRUP 1985, S.A.

A58093816

6.772,50 €

26,68

11 INADHOC HABITAT, S.L.

B66579392

7.092,23 €

8,81

INSTAL·LACIONS

INTEGRALS

7

7.250,00 €

I

EQUIPAMENT PER L'HABITAT, S.L.

En conseqüència, es proposa l’adjudicació dels contractes per a cadascun dels lots a les següents
empreses:

-

Lot 1: empresa G.S. OFIMATICA, S.L.., amb NIF B55574313, per import de 6.151,60€, més
el 21% d’IVA, que fan un total de 7.443,44€.

-

Lot 2: empresa G.S. OFIMATICA, S.L.., amb NIF B55574313, per import de 5.460,00 €, més
el 21% d’IVA, que fan un total de 6.606,60€.”--------------------------------------------

Vuitè. La Intervenció Municipal ha emès l’informe pertinent per a la disposició de la despesa.

Fonaments del dret
D’acord amb les competències que en matèria de contractació atorga la Disposició Addicional
Segona de la LCSP a l’Alcaldessa.
El Decret d’Alcaldessa 4257-2021, de 22 de juliol, en relació a la delegació de les competències
en matèria de contractació en el cas dels expedients de procediments simplificats abreujats, a tots
els regidors i regidores delegats d’aquest Consistori.
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Vistos els anteriors antecedents i fonaments de dret,
RESOLC
PRIMER. Excloure a l’empresa ESPAI TOT PER L’OFICINA, SL., amb NIF B43850544, de la
licitació tant per al lot 1 com per al lot 2, atès que el preu unitari de la seva oferta per a la
“cadira per a lloc operatiu” supera el preu unitari màxim de licitació, segons consta en el punt 5
de l’informe tècnic de data 14 de febrer de 2022 transcrit íntegrament en el punt CINQUÈ de la
relació de fets.

SEGON . Adjudicar a G.S. OFIMATICA, S.L.., amb NIF B55574313, el LOT 1 i LOT 2 del
contracte de subministrament de cadires d’oficina per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els
seus ens dependents, per un període d’un any, amb la possibilitat de prorrogar-lo tres anys
més per períodes anuals per un import anual total de 11.611,60 € més 2,438,44 € corresponents
al 21% d’IVA i que fan un total de 14.050,04 € (CATORZE MIL CINQUANTA EUROS AMB
QUATRE CÈNTIMS D’EURO), distribuït en lots d’aquesta manera:
-

Lot 1. Cadires de tipus operatiu per a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Serveis
d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, S.A.M.M.P i Informació i Comunicació de Vilanova i
la Geltrú, S.A.M. (ICVSAM), per un import anual de 7.443,44 € (IVA inclòs).
- Lot 2. Cadires de tipus operatiu per a l’O.M. d’Assistència Social i Sanitària (OMAISSA), per
un import anual de 6.606,60 € (IVA inclòs).
Els preu unitaris ofertats són els següents:

Subministrament
Cadira ergonòmica
amb rodes
Joc de braços en
alçada

Import
(s/IVA)

unitari

100,10€
18,20€

TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei serà amb càrrec a
les partides pressupostàries que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la
durada del contracte, continuadores del pressupost vigent. L’autorització o realització del
contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit a cada exercici pressupostari:
LOT Dades de facturació

Aplicació pressupostària

2022

2023
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1

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
02.9200.2150200 - Mobiliari
NIF P0830800I

5.153,15
572,57 €
€

Serveis d’Aparcaments de Vilanova Pressupost Serveis d’Aparcaments de
i
la
Geltrú,
S.A.M.M.P,
NIF Vilanova i la Geltrú, S.A.M.M.P
A62781208

1.288,29
€

Informació
i
Comunicació
de Pressupost Informació i Comunicació de
Vilanova i la Geltrú, S.A.M, NIF Vilanova i la Geltrú, S.A.M
A62584792
2

Organisme Municipal d'Assistència Pressupost O.M. d’Assistència Social i
Sanitària
Integral Social i Sanitària, NIF
Q0802238F

-6.606,60
€

-429,43
€
--

QUART. Notificar l’adjudicació a les empreses licitadores.
CINQUÈ. Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
SISÈ. Nomenar responsables del contracte, tal i com consta a l’apartat K del Quadre de
característiques del Plec de Clàusules Administratives particulars, del Lot 1 el cap de Servei de
Compres i Serveis Generals i del Lot 2 la Direcció de l’O.M. d’Assistència Social i Sanitària.
SETÈ.- Assenyalar que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació.
VUITÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu,
podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte,
des de la seva data de publicació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació,
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
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Regidora delegada d'Intervenció i Tresoreria
i d'Empresa i Innovació

Conxi Martínez i Sánchez
Decret delegació competències
núm.
66
de
data
09/01/2020
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