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Certificat
Identificació
Òrgan: Junta de Govern Local
Títol: Servei de manteniment, preventiu i correctiu, sistemes de control de velocitat i transmissió de
denúncies. Adjudicació
Núm. exp.: 10/2022 de Licitacions administratives
Ref.:
Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell, sense perjudici dels termes en què
s’aprovi l’acta de la sessió,
Certifico
Que el/la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió del dia 21/07/2022 ha adoptat l’acord
que es transcriu literalment, en la seva part necessària:

Relació de fets
I. En data 2 de juny de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient número 10/2022, per
la contractació del servei de manteniment, preventiu i correctiu, sistemes de control de velocitat i
transmissió de denúncies, juntament amb els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques, amb multicriteri d’adjudicació i un pressupost màxim limitatiu, pels dos
anys inicials de contracte, de 83.213,70€ (preu base de 68.771,64€ més 14.442,06€ del 21%
d’IVA), a licitar per mitjà de procediment obert
II. La licitació es va iniciar amb la publicació del corresponent al perfil del contractant en data 22 de
juny de 2022, presentant-se una única empresa licitadora:
Nom del licitador
ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL

NIF
B65265415

III. En data 11 de juliol de 2022, la mesa de contractació es va reunir per realitzar l’obertura del
sobre únic, corresponent a la documentació administrativa i a l’oferta econòmica i altres criteris
avaluables automàticament.
Aplicades les credencials per part dels membres custodis i obertes les proposicions de les
empreses licitadores, la secretària de la mesa comprova que s’han presentat degudament signats
el DEUC i la declaració de responsable, i a continuació procedeix a obrir l’oferta econòmica.
Realitzada la valoració de la proposta presentada d’acord amb els criteris establerts a l’apartat H
del quadre de característiques del PCAP, i classificada l’empresa de conformitat amb l’article 150
de la LCSP, el resultat va ser el següent
Ordre
1

Oferta econòmica
Pel servei de
Pel servei de
gestió d’una
manteniment
denúncia
d’una unitat
tramesa
de control

Millora prestacions
Increment
Increment
periodicitat
periodicitat
manteniment
manteniment
preventiu tasques preventiu tasques
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A la vista de l’oferta presentada i la puntuació atorgada, atès que el licitador que havia presentat la
millor oferta no es trobava en presumpció de baixa anormal, els membres assistents acordaren
declarar com a proposta amb la millor relació qualitat preu l’oferta presentada per l’empresa
ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL amb NIF B65265415 acordant requerir-li l’acreditació de la
documentació continguda en el sobre A que no constés actualitzada al RELI, així com el dipòsit de
la garantia definitiva.
VI. En data 13 de juliol de 2022, l’empresa ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL va presentar la
documentació requerida i va formalitzar el dipòsit de garantia definitiva per import de 3.335,43€,
amb número d’operació 320220004389.
VII. En data 15 de juliol de 2022, la mesa de contractació es va reunir novament per comprovar la
documentació presentada i un cop revisada va acordar donar per complert el requeriment,
proposant l’adjudicació del contacte a favor de l’empresa ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL
amb NIF B65265415.
VIII. Totes les actes han estat publicades al perfil del contractant de la corporació local.
Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contracte del sector públic, per la que 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 (en endavant LCSP). Article 131 pel que fa al procediment
d’adjudicació i articles 145 i 150 pel que fa als criteris de valoració de les ofertes, la seva
classificació i l’adjudicació dels contractes.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment.
El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
Acords
Primer. Ratificar la valoració proposada per la mesa de contractació i la puntuació global atorgada,
d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el plec de clàusules
administratives particulars, classificades d’acord amb l’article 150 de la LCSP.
Ordre
1

Oferta econòmica
Pel servei de Pel servei de
gestió d’una
manteniment
denúncia
d’una unitat de
tramesa
control

Millora prestacions
Increment
Increment
periodicitat
periodicitat
manteniment
manteniment
preventiu tasques
preventiu tasques
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Segon. Adjudicar a favor de l’empresa ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL amb NIF
B65265415 el contracte de serveis de manteniment, preventiu i correctiu, sistemes de control de
velocitat i transmissió de denúncies pel preu unitari i condicions següents:
Preu pel servei de gestió d’una denúncia tramesa. Preu de 2,35€ (preu base de 1,94€ més 0,41€
del 21% d’IVA).
Preu pel servei de manteniment d’una unitat de control. Preu de 13.724,00€ (preu base de
11.342,15€ més 2.381,85€ del 21% d’IVA).
condicions:
El manteniment preventiu de tasques programades com a trimestrals a la clàusula 4 del PPT es
realitzarà mensualment
El manteniment preventiu de tasques programades com a anuals a la clàusula 4 del PPT es
realitzarà semestralment.
Tercer. Aplicar la despesa a la partida pressupostària 81133020600 denominada despeses
càmeres control d’accés vehicles
Any

Mesos Import net

2022
2023
2024

4
12
8

%
IVA
11.118,10 21
33.354,30 21
22.236,20 21

Import IVA
2.334,80
7.004,40
4.669,60

Import total
13.452,90
40.358,70
26.905,80

El present contracte té caràcter plurianual pels exercicis 2022, 2023 i 2024 d’acord amb l’article
30è de les Bases d’Execució del Pressupost la Junta de Govern Local és competent per a
l’aprovació dels compromisos d’exercicis futurs que es derivin.
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), l’autorització o realització de les
despeses de caràcter plurianual restarà subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la despesa a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost per a les anualitats que correspongui.
Orientativament, s’ha fixat el seu inici en data 01/09/2022. En el supòsit de que el servei no
comencés en aquesta data, es prorratejarà l’import proporcional a la data d’inici del mateix i a la
data de finalització.
En els supòsits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del
contractista o per raons d’interès públic, només amb el tràmit d’audiència, i l’informe de la
Intervenció.
Quart. Fixar en 13.341,72€, 21% d’IVA no inclòs, l'import màxim limitatiu per les modificacions
previstes del contracte durant la seva vigència. Les possibles modificacions del contracte estaran
subjectes, com a requisit previ, a l'habilitació de la consignació pressupostària corresponent.
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L'Ajuntament podrà assolir la consignació pressupostària fins aquest import màxim limitatiu, però
en cap cas s'entén com a modificació l'excés d'amidaments d'unitats previstes en el projecte fins a
un màxim del 10% de l’import d'adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d'unitats
previstes per unes no previstes sempre que no sigui superior a un 3% del preu d'adjudicació i
aquesta incorporació no comporti cap augment del preu d'adjudicació.
L’import per les modificacions del contracte es calcularan en base als preus unitaris oferts per
l’adjudicatària, per cadascuna de les prestacions i no podran superar el 20% del preu inicial del
contracte calculat en base als preus unitaris oferts, per dos anys, pel manteniment de dos aparells
i pel servei de transmissió de 5.500 denúncies
Cinquè. Publicar el present acord d’adjudicació i la formalització dels documents contractuals en el
Perfil de contractant, als efectes previstos a l’article 154 de la LCSP.
Sisè. Obrir l’expedient núm. 9/2022 anomenat Execució del manteniment, preventiu i correctiu,
dels sistemes de control de velocitat i transmissió de denúncies per la tramitació del contracte de
serveis vinculat.
Setè. Notificar a les empreses interessades el present acord amb detall de la puntuació obtinguda.
Vuitè. Facultar a l’Alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la signatura dels
documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
I per tal que tingui els efectes oportuns lliuro aquest certificat a Palafrugell en la data que consta a
l’encapçalament.
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