Data de la sessió: 15/05/2019

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N803 / U860-2019-000004
Descripció
Aprovació de l'adjudicació del contracte del LOT 1 Material higiènic i del LOT 2 Productes
i articles de neteja del procediment de contractació del subministrament de material
higiènic i productes de neteja, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària .
Relació de fets i fonaments jurídics
Fets:
En data 27/03/2019 la Junta de Govern Local va aprovar rebutjar la proposició
presentada per l'empresa BUNZL DISTRIBUTION SPAIN SA del LOT 1 del procediment de
licitació per a la contractació de subministrament de material higiènic i productes de
neteja, per no aportar documentació per justificar la baixa anormal de la seva oferta; i,
va aprovar la classificació de les empreses admeses a la licitació i es va requerir a
CODIBAIX SL, perquè dins del termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació
d'aquest requeriment, presentés la documentació que s'indica a la clàusula 29 del plec
de clàusules administratives particulars .
En data 28/03/2019 l'empresa CODIBAIX SL ha presentat la documentació requerida.
En data 04/04/2019 la Mesa de Contractació va requerir a l'empresa CODIBAIX SL,
perquè presentés la documentació relativa a l'acreditació de la solvència.
En data 04/04/2019 i amb número de registre general d'entrada 2019009796, l'empresa
BUNZL DISTRIBUTION SPAIN SA ha presentat al·legacions contra l'acord de rebuig de la
seva proposició, al·legant que no va rebre al seu email la notificació de requeriment per
justificar la baixa anormal de la seva oferta.
En data 12/04/2019 l'empresa CODIBAIX SL ha presentat la documentació requerida.
En data 25/04/2019 la Mesa de Contractació va qualificar com a correcta la
documentació presentada per l'empresa CODIBAIX SL.
En aquesta mateixa sessió la Mesa de Contractació va proposar desestimar les
al·legacions presentades per l'empresa BUNZL DISTRIBUTION SPAIN SA, perquè ha
restat acreditat que el tràmit de notificació electrònica del requeriment es va efectuar
correctament, disposant del document de justificant de validesa del procés de
notificació; i, va ratificar l'acord pres a l'acta de la Mesa de Contractació de data
14/03/2019.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/05/2019;
Fonaments jurídics:
Articles 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP), sobre la tramitació del procediment obert.
Article 150 de la LCSP, sobre la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.
Article 151 de la LCSP, sobre la resolució i notificació de l'adjudicació.

Article 153 de la LCSP, sobre la formalització dels contractes.
Article 154 de la LCSP, sobre l'anunci de formalització dels contractes.
Article 44.1 lletra a) i 50 de la LCSP, sobre el recurs especial en matèria de contractació.
Article 174.2, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, sobre compromisos de despesa de
caràcter plurianual.

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern
Local pel decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre
delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la
corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

Proposta d'acord
PRIMER: Desestimar les al·legacions presentades per l'empresa BUNZL DISTRIBUTION
SPAIN SA al rebuig de la seva oferta en el procediment de contractació del
subministrament de material higiènic i productes de neteja, ja que ha restat acreditat
que la notificació del requeriment de justificació de viabilitat de la seva oferta per baixa
anormal es va efectuar correctament, i l'empresa no ha desvirtuat aquest fet.
SEGON: Aprovar la modificació de la imputació temporal de la despesa autoritzada del
LOT 1 Material higiènic i del LOT 2 Productes i articles de neteja del procediment de
contractació del subministrament de material higiènic i productes de neteja de la
manera següent:
Per a l'any 2019 l'import serà de:
LOT 1:
- 14.644,08 € (més l'IVA corresponent) a l'aplicació pressupostària 860.92060.22106
"Consumibles Sanitaris".
- 1.020,25 € (més l'IVA corresponent) a l'aplicació pressupostària 238.32300.22110
"Higiene Bàsica Escola Bressol".
LOT 2:
- 2.770,83 € (més l'IVA corresponent) a l'aplicació pressupostària 238.32300.22110
"Higiene Bàsica Escola Bressol".
Per a l'any 2020 l'import serà de:
LOT 1:
- 10.460,05 € (més l'IVA corresponent) a l'aplicació pressupostària 860.92060.22106
"Consumibles Sanitaris".
- 728,75 € (més l'IVA corresponent) a l'aplicació pressupostària 238.32300.22110
"Higiene Bàsica Escola Bressol".
LOT 2
- 1.979,17 € (més l'IVA corresponent) a l'aplicació pressupostària 238.32300.22110
"Higiene Bàsica Escola Bressol".
TERCER: Aprovar l'adjudicació de la contractació del LOT 1 Material higiènic i del LOT 2
Productes i articles de neteja del procediment de contractació del subministrament de
material higiènic i productes de neteja, mitjançant procediment obert i tramitació

ordinària, per un període d'un any, a l'empresa CODIBAIX SL, i pels preus unitaris
ofertats per l'empresa.
QUART: Aprovar la disposició de la despesa plurianual per un import màxim de despesa
pel LOT 1 de trenta-dos mil quatre-cents noranta-dos euros amb vint-i-nou cèntims
d'euro (32.492,29 euros) dels quals vint-i-sis mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb
tretze cèntims d'euro (26.843,13 euros) corresponen a la base i cinc mil sis-cents
trenta-set euros amb sis cèntims d'euros (5.637,06 euros) són l'IVA; i pel LOT 2 de cinc
mil set-cents quaranta-set euros amb cinquanta cèntims d'euro (5.747,50 euros) dels
quals quatre mil set-cents cinquanta euros (4.750 euros) corresponen a la base i
nou-cents noranta-set euros amb cinquanta cèntims d'euros (997,50 euros) són l'IVA.
El pagament de la despesa es farà d'acord amb la clàusula 11 del plec de clàusules
administratives particulars.
Imputar l'import esmentat de 32.492,29 euros pel LOT 1 i 5.747,50 euros pel LOT 2 als
exercicis respectius i a les aplicacions pressupostàries del pressupost de despeses
d'aquest Ajuntament per a l'any 2019 tal i com s'indica a continuació:
Exercici 2019:
LOT 1:
- 860.92060.22106 "Consumibles Sanitaris": un import de 17.719,34 € (IVA inclòs).
- 238.32300.22110 "Higiene Bàsica Escola Bressol": un import de 1.234,50 € (IVA
inclòs)
LOT 2:
- 238.32300.22110 "Higiene Bàsica Escola Bressol": un import de 3.352,70 € (IVA
inclòs)
Exercici 2020:
LOT 1:
- 860.92060.22106 "Consumibles Sanitaris": un import de 12.656,66 € (IVA inclòs).
- 238.32300.22110 "Higiene Bàsica Escola Bressol": un import de 881,79 € (IVA inclòs)
LOT 2:
- 238.32300.22110 "Higiene Bàsica Escola Bressol": un import de 2.394,80 € (IVA
inclòs)
El crèdit necessari per atendre els pagaments per a l'exercici 2020 s'imputaran a les
aplicacions pressupostàries dels successius exercicis que es consignin.
CINQUÈ: Requerir a l'adjudicatari perquè, en el termini no superior a cinc dies a comptar
des del següent a la finalització dels 15 dies hàbils des de la remissió de la present
notificació, formalitzi el contracte en document administratiu, en la data i hora que
prèviament s'hagi determinat.
SISÈ: Facultar al tinent d'alcalde de Governança i Qualitat Democràtica, perquè en nom i
representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document
administratiu.
SETÈ: Notificar aquest acord a la resta de licitadors i publicar-lo, juntament amb el
document de formalització del contracte, a la web municipal -perfil de contractant-.

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa podeu interposar, i
de forma potestativa, recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar des
del dia següent a la publicació en el perfil de contractant de l 'acte objecte de recurs.
Així mateix, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la seva notificació.
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