Exp. 2018/011
ANUNCI
La Junta de Govern Local, el dia 17 de juliol de 2018, va aprovar l’adjudicació a favor del
senyor JOAN RUEDA GALERA, amb NIF 52146278B, el contracte de subministrament de
planxes digitals per a la impremta municipal, per un període d’execució de 36 mesos amb
efectes des de l’1 de setembre de 2018, amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, amb
un import màxim de 49.572,00 € més 10.410,12 € en concepte d'IVA (21%), el que fa un
total de 59.982,12 €, i amb un preu unitari per planxa de 11,61 €, més 2,44 € en concepte
d’IVA, fent un total de 14,05 €/planxa, el que representa una baixa del 14% respecte el preu
unitari tipus de licitació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària J1130/92052/22199 del
vigent pressupost, o equivalent dels exercicis futurs afectats, i conforme la distribució que tot
seguit es relaciona, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista.
Període executiu
2018 (1/09 al 31/12)

Import

IVA (21%)

Total IVA inclòs

7.074,00 €

1.485,54 €

8.559,54 €

2019

16.524,00 €

3.470,04 €

19.994,04 €

2020

16.524,00 €

3.470,04 €

19.994,04 €

9.450,00 €

1.984,50 €

11.434,50 €

49.572,00 €

10.410,12 €

59.982,12 €

2021 (1/01 al 31/08)
TOTAL

amb els preus unitaris màxims ofertats de cada article i lot i amb subjecció als plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada
pel contractista, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària.
L'empresa adjudicatària compleix amb els requisits previstos a la licitació d’acord amb allò
previst a l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic.
signed by CPISR-1
CPISR-1 C NÚRIA Digitally
C NÚRIA BLANCHAR
CAZORLA
BLANCHAR
Date: 2018.07.19 17:59:20
CAZORLA
+02'00'

La directora del Servei de Contractació i Compres
Núria Blanchar i Cazorla

1

