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8004330008-2021-0023008

Referència:

RLP/eec/erf

Òrgan competent:

Diputat delegat de Contractació i Expropiacions

Delegació:

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

DECRET
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Expedient:

Aprovar i adjudicar la contractació menor del subministrament de l’
equipament necessari per domotitzar l'aula multisensorial al Col·legi d’
Educació Especial Alba de la Diputació de Tarragona a Reus.

Fets
1. L’Àrea del Servei d’Atenció al Ciutadà ha informat de la necessitat de posar
a disposició de l’alumnat del Col·legi d’Educació Especial Alba un espai on
puguin treballar l’estimulació multisensorial, utilitzant materials de diferents
funcionalitats que permetin realitzar activitats múltiples com són: estimular la
visió, interpretar els estímuls auditius, la sensibilitat corporal, els olors, trobar
respostes posturals d’aprenentatge i millorar el rendiment cognitiu general.
2. Per aquest motiu, la unitat Gestió Administrativa dels Centres Educatius, ha
iniciat la tramitació de la contractació menor del subministrament de l’
equipament necessari per domotitzar l'aula multisensorial al Col·legi d’
Educació Especial Alba de la Diputació de Tarragona a Reus i la cap de secció
de Gestió Administrativa dels Centres Educatius ha redactat el Plec de
prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació, amb un
pressupost base de licitació de 18.029,00 € IVA inclòs.
3. A la licitació d’aquest contracte menor, publicada en el Perfil del Contractant
de la Diputació de Tarragona en data 30 de novembre de 2021 van concórrer
les següents empreses que han presentat les ofertes detallades a continuació:
LICITADOR

OFERTA ECONÒMICA
(IVA EXCLÒS)

B & J Adaptaciones, S.L.

14.632,47 €

Doit Sistemas Multisensoriales, S.L.

10.892,25 €
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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.
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4. En data 22 de desembre de 2021, la responsable del contracte ha emès
informe de valoració de les ofertes presentades en el qual proposa l’adjudicació
del contracte a l’empresa Doit Sistemas Multisensoriales, S.L., per un import de
10.892,25 € (IVA exclòs), al que aplicant el percentatge d’IVA corresponent fa
un total de 13.179,62 €.

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.
3. La Disposició addicional 3a de la LCSP permet la tramitació anticipada dels
contractes que hagin de començar a executar-se en l'exercici següent,
sotmetent l'adjudicació a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació dels
recursos que hagin de finançar el contracte corresponent.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la contractació menor del subministrament de l’equipament
necessari per domotitzar l'aula multisensorial al Col·legi d’Educació Especial
Alba de la Diputació de Tarragona a Reus i el Plec de prescripcions tècniques
que la regeixen.
Segon. Adjudicar aquest contracte a l’empresa Doit Sistemas
Multisensoriales, S.L., amb NIF B55710388, per un import de TRETZE MIL
CENT SETANTA-NOU euros amb SEIXANTA-DOS cèntims (13.179,62 €)
IVA inclòs.
Tercer. Autoritzar i disposar les despeses derivades d'aquest contracte amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2022-2023-323-63500.
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Cinquè. Publicar-ho al perfil del contractant de la Diputació de Tarragona.
Sisè. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària i a l’altra empresa que ha presentat
oferta.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a Patrimoni i a l’Àrea del Servei d’
Atenció al Ciutadà.
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Quart. Sotmetre l'adjudicació d'aquest contracte a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2022.

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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