Resolució d’adjudicació
Expedient núm. 7 CSA_2021
Assumpte Contractació del Servei de Transport al Consorci Sanitari de l’Anoia
Procediment obert, tramitació ordinària.
Valor estimat de licitació 159.600 euros sense IVA
Pressupost de licitació 38.000 euros sense IVA i 45.980 euros amb IVA
Antecedents
En data 26 de maig de 2021 es va incoar l’expedient de contractació del Servei
de Transport al Consorci Sanitari de l’Anoia.
En data 27 de maig de 2021 es va aprovar l’expedient de contractació del Servei
de Transport al Consorci Sanitari de l’Anoia.
Han presentat oferta a aquesta licitació les següents empreses:
-

Juan Zamora Castuera
Ricard Tomàs Plaza

Que en data 05/07/2021 es va procedir a l’obertura del Sobre Únic que conté la
documentació general i la documentació relativa als criteris quantificables de
forma automàtica.
Que en data 06/07/2021 es va emetre informe de valoració de la proposta
presentada en el sobre Únic.
En data 06/07/2021 la Mesa de contractació va aprovar l’informe de valoració i
va elevar a aquest òrgan de contractació proposta d’adjudicació.
D’acord amb l’anterior, en data 6 de juliol de 2021 es va sol·licitar la
documentació necessària per formalitzar el contracte a l’empresa:
-

Juan Zamora Castuera

Fonaments de dret
Vista la proposta de la Mesa de contractació del contracte per al Servei de
Transport al Consorci Sanitari de l’Anoia, a la qual s’adjunta Informe de proposta
d’adjudicació amb la valoració i classificació de les ofertes presentades de
conformitat amb els criteris de valoració determinats en el Plec de clàusules
administratives particulars que regula la contractació del Servei de Transport al
Consorci Sanitari de l’Anoia amb número d’expedient 7 CSA 2021.

Atès que l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària ha aportat dins del
termini fixat la documentació que li ha estat requerida de conformitat amb els
articles 140 i 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP);
Tenint en compte que s’han complert els tràmits procedimentals necessaris per
a l’adjudicació del contracte; D’acord amb el que disposen els articles 150, 151
i 153 de la LCSP, i el Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta
contractació;
En virtut de l’Acord del Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Anoia, de 31 de
gener de 2017, de delegació de la competència d'òrgan de Contractació,
Resolc
1. Adjudicar el contracte per al Servei de Transport al Consorci Sanitari de
l’Anoia, expedient 7 CSA 2021, a l’empresa Juan Zamora Castuera, per un
import sense IVA de 8.677,13 euros per al lot 1, i per un import sense IVA
de 23.653,80 euros per al lot 2.
2. Notificar la present resolució a l’empresa interessada.
3. Publicar l’adjudicació en el Perfil de contractant.

4. De conformitat amb l’establert a l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic, contra aquesta resolució podeu
interposar recurs especial en matèria de contractació davant de l’òrgan
competent per a la resolució del recurs en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des del següent a la notificació de la resolució.
No obstant això, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu,
d’acord amb l’art. 8.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciós Administrativa, en el termini de dos mesos des de
l’endemà de la data de notificació de la resolució, si és expressa, o de sis
mesos des de l’endemà de la data en la qual s’hauria d’haver dictat, si
aquesta no s’ha produït.

Ferran García i Cardona
Gerent
Igualada, 17 d’agost de 2021

ANNEX
LOT 1 – Servei transport, excepte productes biològics
Lot

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tipus de Servei
No programat - no
urgent
No programat - no
urgent
No programat - no
urgent
No programat - no
urgent
No programat - no
urgent
Urgent

Destí

CONSUMS ESTIMATS

PREU UNITARI OFERTAT s/IVA

Import Total s/IVA

Igualada

4

8,27 €

33,08 €

Manresa

8

33,06 €

264,48 €

Sant Sadurní d'Anoia

20

49,59 €

991,80 €

Vilanova i la Geltrú

15

38,02 €

570,30 €

Barcelona i àrea metropolitana

3.182,00 €

50

63,64 €

Igualada

1

11,57 €

11,57 €

Urgent

Manresa

5

31,40 €

157,00 €

Urgent

Vilanova i la Geltrú

10

41,32 €

413,20 €

Urgent

Barcelona i àrea metropolitana

35

66,94 €

2.342,90 €

Suplement

2a adreça en el mateix viatge i zona

40

9,92 €

396,80 €

Suplement

Furgoneta

20

15,70 €

314,00 €

8.677,13 €

Total

Import total amb IVA: 10.499 €

LOT 2– Servei de transport de productes biològics

Juan Zamora
Lot

2
2
2
2
2

Tipus de Servei
Programat
No programat - no
urgent
No programat - no
urgent
Urgent
Urgent

Destí

CONSUMS
ESTIMATS

PREU UNITARI
OFERTAT s/IVA

Import Total
S/IVA

Barcelona i àrea metropolitana

230

63,64 €

14.637,20 €

Barcelona i àrea metropolitana

20

63,64 €

1.272,80 €

Terrassa

20

71,08 €

1.421,60 €

Barcelona i àrea metropolitana

50

66,94 €

3.347,00 €

Terrassa

40

74,38 €
Total

2.975,20 €

23.653,80 €

Import total amb IVA: 28.620 €

