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PEDRO CARMONA PÉREZ, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES
DE LLOBREGAT

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/3543 de 4 d’octubre de
2021 es va acordar aprovar l’expedient de contractació,
mitjançant
procediment
obert,
relatiu
contracte
de
subministrament de l’equipament audiovisual de la sala
polivalent de planta baixa del centre cultural Robert
Brillas, amb un pressupost màxim total de 131.982,24
euros, IVA inclòs, corresponent a 109.076,23 euros de base
imposable i 22.906,01 euros d’IVA (21%), així com els
plecs
de
condicions
econòmiques
administratives
i
tècniques que regeixen aquesta contractació.
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat
per a la presentació de les ofertes s'han presentat les
següents empreses:
RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L,
INSTRONIC 2000, S.L.
IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA ESCÈNICA,
S.L.
En data 27 d’octubre de 2021 es constitueix la Mesa de
contractació per a efectuar l'obertura del sobre únic,
determinant que la documentació presentada per les
empreses licitadores era correcta, tret la presentada per
l’empresa IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA
ESCÈNICA, S.L. en el sentit que li mancava aclarir una
sèrie d’informació de l’Annex I del Plec de prescripcions
tècniques. Davant d’aquests fets, en data 15 de novembre
de 2021 es procedeix a requerir a aquesta empresa
l’aclariment de la mateixa, sense que aquest tràmit
comportés una modificació i/o alteració de la seva oferta
econòmica ni tècnica.
Notificat
el
requeriment,
l’empresa
INTEGRACIÓ,
DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA ESCÈNICA, S.L. dona compliment al
mateix en temps i forma. Segons els serveis tècnics
municipals
responsables
del
contracte,
admeten
la
documentació presentada considerant-la com a vàlida
l’oferta presentada per aquesta empresa.

N

Així, les ofertes presentades per les empreses licitadores
es detalla a continuació:

ú
m
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CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local Ordinària del dia
17 de desembre de 2021, va adoptar el següent acord:
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IVA

Increment
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termini
garantia
1

RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L,

2

INSTRONIC 2000, S.L.

3

IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I
ENGINYERIA ESCÈNICA, S.L.

91.220, 19.156,
40
28
98.922, 20.773,
03
63
86.790, 18.225,
02
90

2
2
2

Núm

OFERTA ECONÒMICA:
EMPRESES

Oferta

Puntuació

1

RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L,

91.220,40

76,11

2

INSTRONIC 2000, S.L.
IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA
ESCÈNICA, S.L.

98.922,03

70,19

86.790,02

80,00

3

MILLORA D’INCREMENT DEL TERMINI DE GARANTIA:
Núm
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Analitzades les mateixes, i d’acord amb els Plecs de
Condicions
que
ha
de
regir
la
contractació
del
subministrament de l’equipament audiovisual de la sala
polivalent de planta baixa del centre cultural Robert
Brillas, mitjançant procediment obert simplificat, s’han
valorat aquestes amb els criteris avaluables de forma
automàtica, obtenint la següent puntuació:

EMPRESES

Anys
d’incremen
t

Puntuació

1

RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L,

2

20

2

INSTRONIC 2000, S.L.
IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA
ESCÈNICA, S.L.

2

20

2

20

3

Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes i
considerada la totalitat dels criteris establerts pels
Plecs del concurs, la puntuació total en ordre decreixent
és la següent:
EMPRESES

Puntuació total

IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA ESCÈNICA,
S.L.
RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L,

100,00

INSTRONIC 2000, S.L.

90.19

96,11

En aquest sentit mitjançant un ofici de data 23 de
novembre de 2021 es va requerir a l’empresa proposada com
a adjudicatària, per a què en el termini dels 10 dies
hàbils següents al de la notificació del requeriment,
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presentés en aquest Ajuntament la documentació que
s’indicava a la clàusula 19.e) del Plec de clàusules
econòmiques administratives que regeixen en aquesta
licitació.
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Així mateix se li va requerir que diposités a la
Tresoreria municipal la quantitat de 4.339,50 euros, en
concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per
executar el contracte referit al subministrament de
l’equipament audiovisual de la sala polivalent de planta
baixa del centre cultural Robert Brillas..
L’empresa requerida va dipositar l’esmentada garantia
definitiva i la documentació acreditativa del compliment
de les obligacions tributàries i amb la seguretat social,
i resta de documentació exigida segons les previsions dels
plecs de condicions econòmiques administratives.
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis
Jurídics d’aquest Ajuntament, i a tenor del que disposa la
disposició addicional segona i article 150 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

S’acorda:
1.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar
el
contracte
de
subministrament
de
l’equipament
audiovisual de la sala polivalent de planta baixa del
centre cultural Robert Brillas a la següent empresa:
IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA ESCÈNICA,
S.L. (NIF
B65435695),
per l’import total de 105.015,92
€, amb un import net de 86.790,02 €, i una part d’IVA de
18.225,90 €, que correspon a una baixa del 20,431775099 %,
i un termini d’execució de 2 mesos, així com un termini de
garantia de 4 anys, així com la resta de compromisos
inclosos a l’oferta.
2.- Aprovar la disposició de la despesa a favor de
l’empresa IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA
ESCÈNICA, S.L. (NIF B65435695) corresponent per un import
total de 105.015,92 € amb càrrec a la partida 12 33300
62500 2021 2 INVER 13 EQUIPAMENT I MOBILIARI ROBERT
BRILLAS de l’exercici econòmic 2021.
3.- Anul·lar l’autorització de la despesa per import de
26.966,32 euros respecte a la partida 12 – 16210 – 63200:
ADQUISICIÓ MÒDUL PER OFICINA I VESTUARI de l’exercici
econòmic 2021.
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4.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el
contracte en el termini màxim dels 15 dies hàbils següents
al de la notificació de la present adjudicació.
5.- Notificar la present adjudicació als licitadors i,
simultàniament, publicar-la en el perfil del contractant,
juntament amb l’informe tècnic de valoració de les
proposicions.
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6.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la
supervisió de les següents persones, les quals exerciran
les facultats de responsables del contracte:
En Miquel Garriga i Garcia, arquitecte, Director del
Servei de Projectes Urbans.
En Xavier Expósito Gayo, arquitecte tècnic, Coordinador
Tècnic de Projectes Urbans.
En Fran Giráldez Navas, Tècnic d’Activitats Públiques

I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb
l’advertiment
de
l’article
206
del
Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
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