Data: 05/04/22
Ref. Exp. Contractació: O-02/2022
Òrgan de contractació: Gerència
Assumpte: Admissió oferta WATERFIRE
per acceptació justificació presumpció
anormalitat
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
ANÁLISI JUSTIFICACIÓ OFERTA WATERFIRE I PROPOSTA ADJUDICACIÓ LOT 1, EN EL SEU CAS
DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I CALÇAT PER
ALS TREBALLADORS DE LES SOCIETATS MUNICIPALS SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS,
S.A (SAC) I JARFELS, S.A. (EXP. O-02/22)

A S S I S T E N T S:
President:
Fernando Costa Vilarrasa, Gerent de Serveis Ambientals de Castelldefels.
Vocals:
- Oscar Aguilar, Director de l’Àrea de Jardins i Parcs de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
- Oscar Stoyou, Director de l’Àrea d’Administració i Finances de Serveis Ambientals de
Castelldefels, SA.
- David Cerpa, Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
Secretaria:
- Dolors Ferrándiz, Directora de Serveis Jurídics de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
Castelldefels, 5 d’abril de 2022.
Quan són les 13.30 hores, es constitueix la Mesa de Contractació prevista al plec de clàusules
administratives particulars a fi de avaluar l’informe del responsable del contracte i l’informe
jurídic relatius a la justificació de l’oferta incursa en presumpció d’anormalitat presentada per
WATERFIRE respecte del LOT 1 de l’expedient esmentat.
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 Contractació 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.
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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
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.
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Vist tot l’exposat, la mesa de contractació degudament constituïda,
ACORDA:
Primer.- PROPOSAR a l’òrgan de contractació l’admissió de la oferta presentada per l’empresa
WATERFIRE, SL per al LOT 1 i L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 1 de l’expedient O-02/2022 en el seu
favor perquè ho acordi en el seu cas i si ho estima oportú, previ requeriment de la documentació
que s’indica a la clàusula XXI del PCAP acreditativa de l’aptitud i del compliment de la solvència
econòmica i tècnica requerida.
Segon.- REQUERIR respecte DEL LOT 1 a l’empresa WATERFIRE, SL per a què, dins del termini
de DEU DIES HÀBILS a comptar des del enviament del requeriment, presenti la documentació
que s’indica a clàusula XXI PCAP
I perquè així consti, s’estén la present acta, de la qual cosa dono fe, com a Secretaria autoritzant,
a les 14:45 hores de la data al començament indicada.

El president

La secretaria
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