El Director i la Gerent del CRG, com a ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, en
relació amb l’expedient de contractació corresponent a:
“OBRES DE REFORMA EN ELS ESPAIS DEL CRG I
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER LABORATORI”
NÚM. D’EXPEDIENT CRG08/18



En data 14 de juny de 2018 es va convocar procediment obert
simplificat mitjançant anunci al Perfil de Contractant d’aquesta
entitat.



Vista l’acta de constitució de la Mesa de Contractació i d’obertura de
la documentació general i de proposta avaluable mitjançant criteris
subjectes a judici de valor continguda al sobre 1, de data 9 de juliol
de 2018, es deixà constància del compliment dels requeriments
administratius establerts en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars. També s’analitzen les proposicions avaluables
mitjançant un judici de valor, a través de la qual es deixà constància
de l’estudi, anàlisi i valoració del contingut dels referits sobres. En la
mateixa es deixa constància que ha estat vist l’informe tècnic de
valoració de les propostes tècniques de 6 de juliol de 2018, emès per
personal tècnic del Dpt. de Serveis Generals del CRG, en el que es fa
constar la valoració dels sobres núm. 1, propostes valorables
mitjançant criteris subjectes a un judici de valor, presentades per
cadascun dels licitadors, d’acord amb els criteris de valoració
establerts a l’annex núm. 3 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars. Alhora es comunica la puntuació de les propostes
avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor.



Vista l’acta de la Mesa de Contractació d’obertura de les
proposicions avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris
automàtics, de data 19 de juliol de 2018, en la que es fa constar les
ofertes econòmiques presentades per les empreses, que són les
següents:
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LOT 1
EMPRESA

Import ofertat (IVA exclòs)

ECO‐FRED RUBI, S.L

45.626,00 €
33.921,00 €

VEOLIA SERVEIS CATALUNY, S.A.U

LOT 2
EMPRESA

Import ofertat (IVA exclòs)

TEAM LAB PROJECT, SL

20.000,00 €

LOT 3
EMPRESA

Import ofertat (IVA exclòs)

ECO‐FRED RUBI, S.L

65.392,00 €
63.208,84 €

VEOLIA SERVEIS CATALUNY, S.A.U

LOT 4
EMPRESA

Import ofertat (IVA exclòs)

TEAM LAB PROJECT, S.L.

32.000,00 €

LOT 5
EMPRESA

Import ofertat (IVA exclòs)

ECO‐FRED RUBI, S.L

37.630,00 €
25.274,88 €

VEOLIA SERVEIS CATALUNY, S.A.U RUBI, S.L

LOT 6
EMPRESA

Import ofertat (IVA exclòs)

TEAM LAB PROJECT, S.L.

7.200,00 €

Es declaren com a ofertes presumptament anormals o desproporcionades
les següents ofertes:
LOT 1 – VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U, ja que ha presentat una
baixada econòmica, respecte l’import de licitació del 29,91%, essent
considerada oferta presumptament anormal o desproporcionada una
reducció superior al 20%.
LOT 5 – VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U., ja que ha presentat una
baixada econòmica, respecte l’import de licitació del 38,69%, essent
considerada oferta presumptament anormal o desproporcionada una
reducció superior al 20%.
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Se Sol·licita informació i justificacions oportunes a l’empresa VEOLIA
SERVEIS CATALUNYA, S.A.U., que ha presentat les ofertes
presumptament anormals o desproporcionades pels lots 1 i 5.
Un cop esgotat el termini establert per la recepció de l’informe, la Mesa de
Contractació constata que no s’ha acreditat raonadament ni detalladament
el baix nivell de preus ofertats pels Lots 1 i 5, i per aquest motiu es
procedeix a proposar l’exclusió del procediment d’adjudicació del contracte
les proposicions presentades per l’empresa VEOLIA SERVEIS CATALUNYA,
S.A.U. pels Lots 1 i 5, donat que no han subsanat la documentació
requerida.
A l’Acta de valoració del Sobre 2 i valoració global de les ofertes
presentades i admeses, es fa constar l’informe de valoració de les
propostes tècniques i econòmiques presentades per cadascun dels
licitadors d’acord amb els criteris de valoració establerts al Plec de
Clàusules Administratives Particulars. Igualment, la Mesa de Contractació
proposa la classificació de les ofertes i l’adjudicació del procediment de
contractació.
ACORDA

PRIMER.- ACCEPTAR LA CLASSIFICACIÓ per ordre decreixent realitzada
per la Mesa de Contractació en acte de data 19 de juliol de 2018, essent el
resultat següent:
LOT 1
EMPRESA

PUNTUACIÓ

ECO‐FRED RUBI, S.L

79,32
EXCLOSA

VEOLIA SERVEIS CATALUNY, S.A.U

LOT 2
EMPRESA

PUNTUACIÓ

TEAM LAB PROJECT, SL

92

LOT 3
EMPRESA

PUNTUACIÓ

VEOLIA SERVEIS CATALUNY, S.A.U

95
91,83

VEOLIA SERVEIS CATALUNY, S.A.U RUBI, S.L
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LOT 4
EMPRESA

PUNTUACIÓ

TEAM LAB PROJECT, S.L.

92

LOT 5
EMPRESA

PUNTUACIÓ

ECO‐FRED RUBI, S.L

74,66
EXCLOSA

VEOLIA SERVEIS CATALUNY, S.A.U RUBI, S.L

LOT 6
EMPRESA

PUNTUACIÓ

TEAM LAB PROJECT, S.L.

92

SEGON.- ACCEPTAR L’EXCLUSIÓ del procediment d’adjudicació del
contracte les proposicions presentades per l’empresa VEOLIA SERVEIS
CATALUNYA, S.A.U. pels Lots 1 i 5, donat que no han subsanat la
documentació requerida.
TERCER.- ACCEPTAR LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ realitzada per la
Mesa de Contractació en acte de data 19 de juliol de 2018 del procediment
de contractació relatiu a “OBRES DE REFORMA EN ELS ESPAIS DEL CRG
I SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER LABORATORI” , amb número
d’expedient CRG08/18, d’acord amb els informes tècnics de valoració que
s’accepten, de la següent manera:


LOT 1 - Obres de reforma de les sales 559 i 557 de la planta 5 del
PRBB a l’empresa ECO-FRED RUBI, S.L., amb CIF B61022166, per un
import de 45.626,00 euros (IVA exclòs) i un perìode de garantia de 3 anys.



LOT 2 - Subministrament i instal·lació del mobiliari de lab. de la sala
559 a la planta 5 nord del PRBB a l’empresa TEAM LAB PROJECTE,
S.L., amb CIF B66467556, per un import de 20.000,00 euros (IVA exclòs) i
un perìode de garantia de 3 anys.



LOT 3 - Obres de reforma de les sales del lab B&G de la planta 4 del
PRBB a l’empresa VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U, amb CIF
A58295031, per un import de 63.208,84 euros (IVA exclòs) i un perìode de
garantia de 3 anys.



LOT 4 - Subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori de
la sala 432.01 de la planta 4 sud del PRBB a l’empresa TEAM LAB
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PROJECTE, S.L., amb CIF B66467556, per un import de 32.000,00 euros
(IVA exclòs) i un perìode de garantia de 3 anys.


LOT 5 - Obres de reforma de les sales de cultius 473.08 a la planta 4
nord del PRBB a l’empresa ECO-FRED RUBI, S.L., amb CIF B61022166,
per un import de 37.630,00 euros (IVA exclòs) i un perìode de garantia de
3 anys.



LOT 6 - Subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori de
la sala 473.08.12 a la pl. 4 nord del PRBB a l’empresa TEAM LAB
PROJECTE, S.L., amb CIF B66467556, per un import de 7.200,00 euros
(IVA exclòs) i un perìode de garantia de 3 anys.

QUART.- REQUERIR a l’empara de l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, a:
o L’empresa ECO-FRED RUBI, S.L., pel LOT 1 i el LOT 5 per ser
l’empresa que ha formulat la proposta amb millor relació qualitatpreu d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars, per tal què, en el termini de 7
dies hàbils, a comptar des del dia següent a aquell en que rebi la
notificació del present requeriment, presenti la documentació
indicada en la Clàusula 12 del Plec de Clausules Particulars i
constitució de la garantia definitiva, per import de 5% de l’import
d’adjudicació, exclòs l’IVA, podent-se presentar en les formes
establertes a l’article 108 de la LCSP.
o L’empresa TEAM LAB PROJECTE, S.L., pel LOT 2, el LOT 4 i el
LOT 6 per ser l’empresa que ha formulat la proposta amb millor
relació qualitat-preu d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, per tal què, en el
termini de 7 dies hàbils, a comptar des del dia següent a aquell en
que rebi la notificació del present requeriment, presenti la
documentació indicada en la Clàusula 12 del Plec de Clausules
Particulars i constitució de la garantia definitiva, per import de 5%
de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, podent-se presentar en les
formes establertes a l’article 108 de la LCSP.
o L’empresa VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U, pel LOT 3, per
ser l’empresa que ha formulat la proposta amb millor relació
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qualitat-preu d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, per tal què, en el
termini de 7 dies hàbils, a comptar des del dia següent a aquell en
que rebi la notificació del present requeriment, presenti la
documentació indicada en la Clàusula 12 del Plec de Clausules
Particulars i constitució de la garantia definitiva, per import de 5%
de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, podent-se presentar en les
formes establertes a l’article 108 de la LCSP.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a les empreses requerides als
efectes que en el termini de 7 dies hàbils presentin tota la documentació
advertint-los que de no complimentar-se el requeriment en el termini
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedintse a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat.
SISÈ.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord a la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, a 20 de juliol de 2018
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