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DECRET

Aprovar i adjudicar la contractació menor del subministrament
d'uniformes confeccionats a mida que gestiona la unitat de Serveis
Generals durant l'any 2021.

Fets
1. La unitat Serveis Generals, adscrita a l’Àrea de Serveis Interns, ha iniciat la
tramitació de la contractació menor del subministrament d'uniformes
confeccionats a mida, per tal de cobrir les necessitats del personal de Serveis
Interns i del Gabinet de Presidència i Planificació durant l'any 2021.
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 13.775,84 € IVA inclòs, regida pels preus unitaris
següents:

Descripció

Preu
unitari
(IVA exclòs)

Americana

207,47 €

Pantalons

65,35 €

Faldilla

61,20 €

Camisa màniga llarga

42,53 €

Camisa màniga curta

39,42 €

Jersei, jaqueta o armilla

41,49 €

Brodat

3,11 €

Vestit jaqueta

250,00 €

Abric

228,22 €

Polo

22,00 €

Camisa

36,00 €

Pantalons xinesos

48,00 €

Càrdigan

67,00 €

3. A la licitació d’aquest contracte menor, publicada en el Perfil del Contractant
de la Diputació de Tarragona en data 11-01-2021 únicament va concórrer l’
empresa TERSE 1961, S.L.U., amb l’oferta econòmica detallada a continuació:
Preu unitari (IVA
exclòs) €

Descripció
Uniformes AMB imatge corporativa
Americana

204,00

Pantaló

64,90

Faldilla

60,50

Camisa vestir m/ll

41,50

Camisa vestir m/c

39,00

Jersei, jaqueta o armilla

41,49

Brodat

3,00

Uniformes SENSE imatge corporativa
formal
Vestit jaqueta

247,50

Camisa vestir m/ll

41,50

Camisa vestir m/c

39,00

Abric

225,00

Polo

22,00

Camisa

36,00

Pantalons xinesos

48,00

Càrdigan

67,00

casual

4. En data 8 de febrer del 2021, el responsable del contracte ha emès informe
de valoració en el que considera correcta l’oferta presentada per l’empresa
TERSE 1961, S.L.U. i proposa la seva adjudicació.
5. S’ha comprovat que l’expedient compleix els requisits establerts en les bases
d’execució del pressupost 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:
Primer. Aprovar la contractació menor del subministrament d'uniformes
confeccionats a mida que gestiona la unitat de Serveis Generals durant l'any
2021 i el Plec de condicions que la regeixen, proposada per la unitat Serveis
Generals.
Segon. Adjudicar aquest contracte a l’empresa TERSE 1961, S.L.U., amb NIF
B59936286, per un import màxim de TRETZE MIL SET-CENTS SETANTACINC euros amb VUITANTA-QUATRE cèntims (13.775,84 €) IVA inclòs, i
pels preus unitaris que consten en la seva oferta.
Tercer. Autoritzar i disposar les despeses derivades d'aquest contracte amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2021-4020-920-22104.
Quart. Publicar-ho al perfil del contractant de la Diputació de Tarragona.
Cinquè. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la unitat Serveis Generals.

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

