Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1429/2018

La junta de govern local

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 20 / de febrer / 2019 s’adoptà l’acord
següent:
Expedient 1429/2018. Procediment de Contractació
Vist l’expedient número 1429/2018 relatiu al subministrament, instal·lació i
manteniment d’un sistema de càmeres fixes de vídeo vigilància per la seguretat vial i
ciutadana en modalitat de rènting,
Tipus de contracte: Subministrament per sistema de rènting.
CPV: Sistema de vigilància per vídeo 32323500-8
Tramitació: Ordinària
Procediment : Obert simplificat sumari
Pressupost base de licitació: 49.876,52 € més 21% 10.474,07 € Total: 60.350,59 €
Adjudicatari: SIGMACABLE, SL CIF B25840885
Import adjudicació : 19.687,71 € + 4134, 42 d’I.V.A 413 Total: 23.822,13€
Quota rènting mensual 486,16€
Import total de les 2 millores proposades 4.126,57€ més I.V.A Total: 4.993, 15€
Data d'inici execució: 25 Febrer 2019 Durada execució: 4 anys
Garantia definitiva: Si, (984, 39€) dipositada en data 18 de febrer de 2019
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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.
Atès les competències que disposa la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre de contractes del sector públic i les delegacions efectuades pel
cartipàs municipal, en virtut del Decret d'Alcaldia núm. 55/2015, de 26 de juny de
2015, de delegació de competències.
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 20 de febrer de
2019,
La Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, per UNANIMITAT dels
membres assistents a la sessió,
ACORDA:
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Diego Navarro Pascual (1 de 1)
Secretari i interventor acctal.
Data Signatura: 21/02/2019
HASH: 6b805fa2c05738814e2a84a7bc6f77cc

NOTIFICACIÓ

PRIMER. Adjudicar el contracte relatiu al subministrament, instal·lació i manteniment
d’un sistema de càmeres fixes de vídeo vigilància per la seguretat vial i ciutadana en
modalitat de rènting, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es
detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques a:
ADJUDICATARI PREU
SIGMACABLE, SL 19.687,71 € € sense IVA
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagi estat
seleccionada l’oferta presentada per aquest adjudicatari amb preferència a les
presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, el preu i
l’ampliació del termini de garantia.
TERCER. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida: rènting càmeres vigilància
13-130-20800 del pressupost vigent
QUART. Designar com a responsable del contracte al Sr. Ramon Sastre Sentís i Sr.
Joan Piñol Mora.
CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
SISÈ. Notificar a SIGMACABLE, SL , adjudicatari del contracte, el present acord i
comunicar-li en el termini de 10 dies, com a màxim, es procedirà a la formalització
del contracte.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar
directament
recurs
contenciós-administratiu,
davant
el
Jutjat
del
Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el termini de dos mesos, a comptar
des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si
s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs
contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la
seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar Vè.
qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
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SETÈ. Publicar anunci d’adjudicació i formalització del contracte en el Perfil de
contractant en termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte
i amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, així com comunicar al Registre de Contractes del
Sector Públic les dades bàsiques del contracte.
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