8004330008-2020-0015969

Referència:
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Diputat delegat de Contractació i Expropiacions

Delegació:

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

Aprovar l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat
abreujat del subministrament, instal·lació i reparació de punts de dades
als centres de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost màxim de
licitació de 42.142,01 euros (IVA inclòs).

Fets
1. L’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació ha informat sobre la
necessitat de contractar el subministrament i la instal·lacio de punts de dades
en els diversos centres de la Diputacio de Tarragona per cobrir les necessitats
de creixement i reparacio de la infraestructura de cablejat estructurat de la
xarxa informàtica.
A aquests efectes, el cap de Projectes de Tecnologia Municipal de l’Àrea de
Tecnologies de la Informació i la Comunicació ha redactat la memòria
justificativa de la necessitat de la contractació d’aquest subministrament, amb
la determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de
cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en
el compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
2. El cap de Projectes de Tecnologia Municipal de l’Àrea de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació ha redactat el corresponent Plec de prescripcions
tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars
redactat per la Unitat de Contractació i Expropiacions, han de regir la
contractació esmentada, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb
un pressupost màxim de despesa de 42.142,01 euros (IVA inclòs) i pels preus
unitaris detallats als Plecs reguladors.
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Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient
corresponent, motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’
article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de contractant.
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3. En l'expedient consta informe favorable emès per la Secretaria General
sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules administratives
particulars.

2. Aquesta contractació s’adjudicarà per procediment obert simplificat, en
aplicació de l’article 159 de la LCSP, amb la tramitació abreujada prevista en l’
apartat 6 del mateix article.
3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
l'autorització i el compromís de les despeses de caràcter plurianual es
subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consigni en els respectius
pressupostos
4. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives
particulars i de l’expedient de contractació correspon a la presidenta de la
Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en el diputat delegat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions (decret 2020-000447 de 13 de
febrer de 2020).

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID c0d81638-8c304536-87a2-6f6498bc79b8) i l’inici de l'expedient de contractació del contracte
del subministrament, instal·lació i reparació de punts de dades als centres de la
Diputació de Tarragona.
Segon. Aprovar l'expedient de contractació del subministrament, instal·lació i
reparació de punts de dades als centres de la Diputació de Tarragona, amb un
pressupost màxim de licitació de 42.142,01 euros (IVA inclòs) i regit pels preus
unitaris indicats als Plecs reguladors del contracte, amb el següent detall:
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Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID 81d20c33621a-497f-8ebd-849a213e7e2) i el Plec de prescripcions tècniques (1cd42c31e00b-4035-abd7-73aeef1b6c30) que han de regir l’esmentada contractació,
mitjançant procediment obert simplificat abreujat.
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Pressupost sense IVA: 34.828,11€
Import IVA (xx%): 7.313,90€
Pressupost màxim de licitació (IVA inclòs): 42.142,01€

Quart. Autoritzar la despesa de 42.142,01 (IVA inclòs) per al finançament d’
aquest contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
9020/926/22002 de l’exercici 2021, per import de 10.000,00 euros
9020/920/22706 de l’exercici 2021, per import de 10.000,00 euros
9020/926/22002 de l’exercici 2022, per import de 22.142,01 euros.
Cinquè. Subordinar l'autorització de la despesa de l'exercici 2022 a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost.
Sisè. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat abreujat, d’
acord amb els articles 135 i 159 de la LCSP, amb publicitat al Perfil de
Contractant de la Diputació.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, i a l’Àrea de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació.

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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