Pàgina: 1 de 3

8004330008-2019-0018588

Referència:

RLP/erf

Òrgan competent:

Diputat delegat de Contractació i Expropiacions

Delegació:

Decret de la Presidència núm. 2020-0000447 de 13 de febrer de 2020

DECRET

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 5BE3A8CE7F4540CBB7BC7E3107B435F1 i data d'emissió 27/07/2020 a les 08:01:04

Codi de verificació: aff83dea-67a4-460c-9c30-af29b63a6459
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=aff83dea-67a4-460c-9c30-af29b63a6459

Expedient:

Aprovació i adjudicació de la contractació menor del subministrament
d'uniformes confeccionats a mida que gestiona la unitat de Serveis
Generals durant l'any 2020.

Fets
1. La Unitat Serveis Generals té previst en el Pla anual del 2020 la
contractació del subministrament d'uniformes confeccionats a mida per al
personal de Serveis Interns i del Gabinet de Presidència i Planificació, per
aquest motiu i, per tal de cobrir les necessitats, ha iniciat la tramitació de la
contractació menor d'aquest subministrament.
2. El cap de Serveis Generals, com a responsable del contracte, ha redactat el
Plec de condicions que han de regir aquesta contractació, amb un pressupost
màxim de despesa de 11.597,81 € (IVA inclòs), i regida pels preus unitaris
següents:
Descripció

Preu unitari (IVA exclòs)

Vestit

245,58 €

Americana

203,80 €

Pantalons

64,20 €

Faldilla

60,12 €

Camisa màniga llarga

41,78 €

Camisa màniga curta

38,72 €

Jersei, jaqueta o armilla
Abric
Brodat

40,76 €
224,18 €
3,06 €
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DESCRIPCIÓ
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3. A la licitació d’aquest contracte menor, publicada en el Perfil del Contractant
de la Diputació de Tarragona en data 14-01-2020, van concórrer les següents
empreses que han presentat les ofertes detallades a continuació:
OFERTA
MODO CASTE, S.L.
Preu unitari sense IVA

OFERTA
TERSE 1961, SLU
Preu unitari sense IVA

Vestit

179,10 €

245,00 €

Americana

148,63 €

202,00 €

Pantalons

46,82 €

64,20 €

Faldilla

43,85 €

60,00 €

Camisa màniga llarga

30,47 €

40,50 €

Camisa màniga curta

28,24 €

38,70 €

Jersei, jaqueta o armilla

29,73 €

40,50 €

163,49 €

223,00 €

2,23 €

3,00 €

Abric
Brodat

4. En data 21 de febrer de 2020, el responsable del contracte, ha emès informe
tècnic de valoració de les ofertes i determina que, en aplicació del criteri
d'adjudicació establert al Plec de condicions, la millor oferta és la presentada
per l'empresa MODO CASTE, S.L.
5. S'ha comprovat que l'expedient compleix els requisits establerts a les bases
d'execució del pressupost per iniciar la seva tramitació i que no s’està alterant l’
objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.

Fonaments de dret
1. Aquest contracte pel seu import es pot qualificar de menor, segons el que
estableix l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
2. La tramitació de l’expedient dels contractes menors es preveu a l'article
131.3 del mateix text legal i a les bases d'execució del pressupost de la
Diputació de Tarragona.

En conseqüència, RESOLC:
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Segon. Adjudicar aquest contracte a MODO CASTE, S.L., amb NIF
B91882027 per un import màxim de despesa d'ONZE MIL CINC-CENTS
NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (11.597,81 €) IVA
inclòs, i pels preus unitaris oferts.
Tercer. Autoritzar i disposar les despeses derivades d'aquest contracte amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-4020-920-22104.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Primer. Aprovar la contractació menor del subministrament d'uniformes
confeccionats a mida que gestiona la unitat de Serveis Generals durant l'any
2020 i el Plec de condicions que la regeixen.

Quart. Publicar-ho al perfil de contractant de la Diputació de Tarragona.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la unitat de Serveis
Generals per tal que d’acord amb les bases d’execució del pressupost efectuï
la corresponent comanda o encàrrec al proveïdor.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim
d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la
Diputació.

El diputat delegat de Contractació i Expropiacions
Marc Ayala Vallvey
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