Data: 05/04/22
Ref. Exp. Contractació: O-02/2022
Òrgan de contractació: Gerència
Assumpte: Admissió oferta WATERFIRE per
acceptació justificació presumpció anormalitat

RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA
Vist que, en data 18-02-22, el Consell d’Administració de la societat, actuant en qualitat d’òrgan
de contractació, va acordar l’aprovació i l’inici de l’expedient de contractació O-02/2022 i va
facultar al Gerent per a l’adjudicació del contracte de subministraments del vestuari laboral i
calçat de les empreses municipals SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A i JARFELS, SA
Vist que, en data, 18-02-22 es publica a la Plataforma de Contratació del Sector Públic, l’anunci
de licitació, el PCAP I el PPT de l’expedient de referència, finalitzant el termini de presentació de
proposicions en data 07-03-22 a les 23:59 hores.
Vist que en data 24 de març de 2022 es reuneix la mesa de contractació i procedeix a avaluar
les ofertes contingudes al sobre C mitjançant l’aplicació dels criteris automàtics previstos al
PCAP.
Un cop avaluades les ofertes, la mesa de contractació procedeix a classificar, per ordre
decreixent, les ofertes (Sobre B i C) de tots els licitadors, per lots, resultant respecte del LOT 1 el
següent:

Vist que considerant el previst a la clàusula XX del PCAP, un cop aplicats els paràmetres previstos
per a la detecció de ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, ha resultat que l’oferta
presentada per l’empresa WATERFIRE SL per al Lot 1 incorre en presumpció d’anormalitat atès
que la seva oferta es inferior al pressupost base de la licitació en més de 25 unitats percentuals
i es per aixó que la mesa de contractació acorda REQUERIR, respecte del LOT 1, a l’empresa
WATERFIRE, SL per a què, en el termini de 5 DIES HÀBILS a comptar des de la recepció del
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requeriment JUSTIFIQUI L’OFERTA econòmica presentada en relació amb el Lot 1, atès que es
considera que INCORRE EN PRESUMPCIÓ D’ANORMALITAT.
Vist que en data 31-03-22, es presenta per part de WATERFIRE, SL l la justificació requerida i es
remet al responsable del contracte perquè procedeixi a l’emissió del corresponent informe
tècnic.
Vist que en data 5-04-22 d’abril de 2022, el responsable del contracte emet informe tècnic on
proposa a l’òrgan de contractació l’admissió de la oferta presentada per l’empresa WATERFIRE
per al LOT 1 de l’expedient de referència.
Atès que la directora de serveis jurídics de la societat, en data 05 d’abril de 2022, ha emès
informe favorable, respecte de l’admissió de la oferta presentada per l’empresa WATERFIRE per
al LOT 1 de l’expedient O-02/2022 per a la contractació del Subministrament del vestuari laboral
i calçat de les empreses municipals Serveis Ambientals de Castelldefels, SA i Jarfels, SA a
l’empara del article 149.4 i 149.6 de la LSCP, per considerar-la jurídicament procedent i
degudament justificada.
Vist l’acta de la mesa de contractació de data 05-04-22 on es proposa l’admissió de la oferta
presentada per l’empresa WATERFIRE 2022 i l’adjudicació en el seu favor del LOT 1 de
l’expedient O-02/2022 per a la contractació del Subministrament del vestuari laboral i calçat de
les empreses municipals Serveis Ambientals de Castelldefels, SA i Jarfels, SA .
Considerant tot l’anterior, en virtut de les facultats que m’han estat atribuïdes pel Consell
d’Administració de la societat, segons resulta de l’acord adoptat en data 18-02-22
D I S P O S O:
Primer.- Admetre la oferta presentada per l’empresa WATERFIRE per al LOT 1 de l’expedient
O-02/2022 per a la contractació del Subministrament del vestuari laboral i calçat de les empreses
municipals Serveis Ambientals de Castelldefels, SA i Jarfels, SA a l’empara del article 149.4 i
149.6 de la LSCP.
Segon.- Publicar aquesta resolució al Perfil del Contractant

El que es signo en Castelldefels a la data de la signatura electrònica

Gerent
Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.

2

