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Cont. Subministrament Obert
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Publicació en el perfil del contractista de l’adjudicació definitiva del
Contracte de subministrament de comptadors amb telelectura per al servei
d'aigües i del sistema de comunicació i gestió de dades

La Junta de Govern, a la seva sessió de dia 16 d’agost de 2018, va aprovar la següent proposta:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’INVERSIONS per a l’adjudicació del contracte de
subministrament de comptadors amb telelectura per al servei d’aigües i del sistema de
comunicació i gestió de dades.
VIST què en data 20 de desembre de 2017 la Junta de Govern va acordar aprovar l’expedient de
contractació i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte de subministrament
de comptadors amb telelectura per al servei d’aigües i del sistema de comunicació i gestió de
dades. Publicant-se l’anunci de licitació en el BOIB núm. 22 de 17 de febrer de 2018.
VIST que en data 16 de maig de 2018 es va celebrar la Mesa de Contractació per a l’obertura
dels sobre C relatiu a la documentació general presentada per les empreses concursants i del
Sobre B relatiu a les referències tècniques presentades per les empreses concursats. Resultant
que segons consta en el Registre d’Entrades, les empreses presentades són:




KAMSTRUP.
AUXILIAR DE AGUAS Y ALCANTARILLADOS, S.L.
GOMEZ GROUP METERING, S.L.

En la mateixa sessió, la Mesa va acordar remetre les ofertes tècniques presentades als tècnics
competents als efectes que emetessin el corresponent informe. A l’efecte, en data 4 de juliol de
2018 l’enginyer municipal, Sr. Jaime Ferrari Fernández va emetre informe sobre el compliment
de les prescripcions tècniques a l’efecte de declarar aptes o no aptes les propostes presentades.
Resultant que les empreses «AUXILIAR DE AGUAS Y ALCANTARILLADOS, S.L.» i
«KAMSTRUP» , segons l’informe de l’enginyer municipal són aptes. Mentre que l’entitat
«GOMEZ GROUP METERING S.L» no resulta apta per no complir el plec de prescripcions
tècniques, segons l’informe de l’enginyer municipal.
VIST què tramitat l’expedient de contractació, en data 9 de juliol de 2018, la Mesa de
Contractació va acordar proposar a l’òrgan de contractació, en aquest cas, la Junta de Govern,
l’adjudicació del contracte de referència a l’entitat «KAMSTRUP»., per haver presentat l’oferta
més avantatjosa en oferir el major nombre de comptadors de telelectura.
Per la qual cosa, se li va requerir perquè diposités la garantia definitiva i presentés la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, així com la resta de documentació relativa al compliment dels requisits previs.
VIST què en data 18 de juliol de 2018, registre d’entrada núm. 8186,, l’entitat «KAMSTRUP A/S
SUCURSAL EN ESPAÑA», va presentar degudament la documentació requerida pel contracte
de referència, havent-se comprovat que aquesta és correcta, així com el document justificatiu
d’haver dipositat la garantia definitiva per l’import de 4.128,75.-€.
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VIST què en data 7 de juliol de 2018 es va emetre per part de l’Ajuntament certificat en el que es
fa constar què en data 6 de juliol de 2018 l’entitat adjudicatària es troba al corrent en el
compliment de les obligacions amb l’Ajuntament d’Inca.
Per la qual cosa procedeix l’adjudicació del contracte de subministrament de comptadors amb
telelectura per al servei d’aigües i del sistema de comunicació i gestió de dades a l’entitat
«KAMSTRUP A/S SUCURSAL EN ESPAÑA», amb CIF núm. W0081261J, baix les condicions
que més endavant s’indicaran.
Per tot l’exposat, es sotmet a la consideració de la Junta de Govern, òrgan competent per
resoldre per delegació del Batle, les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMERA.- APROVAR l’informe de l’enginyer municipal, Sr. Jaime Ferrari Fernández, sobre el
compliment de les prescripcions tècniques de les ofertes tècniques presentades al procediment
de licitació per el subministrament de comptadors amb telelectura per al servei d’aigües i del
sistema de comunicació i gestió de dades, a l’efecte de declarar aptes o no aptes les propostes
presentades.
SEGONA.- EXCLOURE de la licitació a l’entitat «GOMEZ GROUP METERING S.L» per no
haver complit les prescripcions tècniques, tal com consta a l’informe esmentat en l’apartat
anterior.
TERCERA.- DECLARAR VÀLIDA la licitació del procediment per a l’adjudicació del contracte de
subministrament de comptadors amb telelectura per al servei d’aigües i del sistema de
comunicació i gestió de dades i APROVAR l’adjudicació del contracte a l’entitat «KAMSTRUP
A/S SUCURSAL EN ESPAÑA», amb CIF W0081261J, per ésser la que ha presentat l’oferta més
avantatjosa, baix les següents condicions:
1.- Condicions econòmiques. El contractista percebrà com a preu del contracte la següent
quantitat oferta pels següents elements:
 1.088 comptadors estàtics complets, a raó de 73,10.-€/unitat. El que fa un preu total de
79.532,8.-€, IVA exclòs.


2 unitats de terminal portàtil de lectura, a raó de 799,37.-€/unitat. El que fa un preu total
de 1.598,74.-€, IVA exclòs.



1 unitat de software per a recollida de lectures mitjançant dispositiu tipus tablet o
smartphone, a raó de 325,00.-€, IVA exclòs.



1 unitat de programa de gestió de les lectures, a raó de 1.050,00.-€, IVA exclòs.

El que fa un preu total de 82.506,54.-€, IVA exclòs, al que li correspon la quantitat de 17.326,37.€ en concepte d’IVA, el que fa un preu total de 99.832,91.-€, IVA inclòs.
2.- Termini d’execució. El termini màxim per el subministrament serà de 4 mesos, des de la data
de formalització del contracte.
3.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant compliment al previst en
el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i a la seva proposta
tècnica i econòmica.
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QUARTA.- DISPOSAR (D) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.161.63309
per l’import de 99.832,91.-€, IVA inclòs, del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2018.
QUINTA.- FACULTAR el Sr. Batle per a la signatura del contracte.
SEXTA.- NOTIFICAR aquesta adjudicació a l’adjudicatari, als licitadors i publicar-la en el perfil
del contractista.”
La qual cosa es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que disposa el plec de
condicions i l’art.137 de l’LCSP.
Inca, 24 de setembre de 2018
El batle-president,
Sign. Virgilio Moreno Sarrió
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