Assumpte: Resolució d’adjudicació
Contracte de serveis
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Expedient: S-39/19 (ICGC-2019-00011)
Procediment obert simplificat
Títol: Servei de manteniment de les instal·lacions Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya a Barcelona.
Antecedents
1. El present expedient de contractació es va iniciar per Resolució del Director de l’ICGC
de data 31 de gener de 2019, d’acord amb el següent pressupost base de licitació:
Pressupost:
Import total de l’IVA (21%):
Pressupost base de licitació (IVA inclòs):

99.960,00 €
20.991,60 €
120.951,60 €

El desglossament per conceptes és el que s’indica a continuació:
CONCEPTE

IMPORT

Servei mensual de manteniment conductiu, normatiu obligatori i
preventiu

69.960,00 €

Reparacions i actuacions de manteniment correctiu

30.000,00 €

Total sense IVA

99.960,00 €

IVA (21%)

20.991,60 €

Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

120.951,60 €

2. Una vegada finalitzats els tràmits administratius corresponents a aquest procediment
obert simplificat, les empreses acceptades a la fase d’adjudicació del contracte van
ser:
- AGEFRED, S.L.
- BROCLOLI, S.L.
- CITELUM IBERICA, S.A.
- COFELY ESPAÑA, S.A.
- DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES, S.L.
- ECOCLIMA BARCELONA, S.L.
- EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.
- ISTEM, S.L.U.
- MONCOBRA, S.A.
- VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U.
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3. Les empreses BROCOLI, SL, CITELUM IBERICA, SA, ECOCLIMA BARCELONA, SL,
EIFFAGE ENERGIA, SLU, AGREFED SL i VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU van
ser excloses del procediment de licitació per acord de la Mesa de contractació de data 2
d’abril de 2019.
Així mateix, atès que l’ofertes presentades per les empreses COFELY ESPAÑA, SA,
DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES, S.L i ISTEM, S.L.U., presentaven valors
presumptament anormals o desproporcionats, va ser necessari sol·licitar les justificacions
oportunes. Per mitjà de la resolució del Director de data 26 d’abril de 2019, es van
rebutjar les ofertes presentades per les empreses DOMINION INDUSTRY &
INFRASTRUCTURES, S.L i ISTEM, S.L.U i l’empresa COFELY ESPAÑA, SA va ser
acceptada a la fase d’adjudicació del contracte.
4. A les ofertes presentades per les empreses acceptades, es van aplicar els criteris
d’adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives.
5. Per acord de la Mesa de contractació de data 2 de maig de 2019, es va proposar com
adjudicatària a l’empresa COFELY ESPAÑA, SA per haver presentat l’oferta amb millor
relació qualitat-preu.
6. No obstant, l’empresa COFELY ESPAÑA, SA va ser exclosa del procediment de
licitació per acord de la Mesa de contractació de data 28 de maig de 2019, per no
acreditar la solvència tècnica requerida.
7. En aplicació de la clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratves es va
proposar com adjudicatària a l’empresa següent en la classificació, és a dir, MONCOBRA
SA.

Fonaments de dret
1. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte, d’acord amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, “LCSP”).
2. De conformitat amb el que disposa el punt primer de la Resolució del Conseller de
Territori i Sostenibilitat, de data 2 d’abril de 2014, publicada en el DOGC núm. 6601,
de data 10 d’abril de 2014.
3. Vist l’acord de la Mesa de contractació de data 28 de maig de 2019, d’acord amb el
qual es proposa adjudicar el contracte a l’empresa MONCOBRA, SA.

RESOLC,
1. Adjudicar el contracte abans mencionat, d’acord amb el següent:
-

EMPRESA ADJUDICATÀRIA: MONCOBRA, SA
NIF: A78990413

PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ:
-

Servei mensual del manteniment conductiu, normatiu obligatori i preventiu:
Import base:
Import IVA (21%):
Preu total (IVA inclòs):

-

61.388,51 €
12.891,59 €
74.280,09 €

Servei de manteniment correctiu. Els preus hora proposats per l’empresa són:
TIPOLOGIA

IMPORT OFERTA
(IVA no inclòs)

Oficial de primera

24,98 €/h

Ajudant

20,83 €/h

Servei d’Assistència Tècnica oficial SAT (qualsevol marca)

74,57 €/h

L’import màxim que l’empresa adjudicatària podrà facturar, en funció de les hores
efectivament realitzades, a raó dels preus hores anteriorment indicats, serà de
30.000,00€ (IVA exclòs).
El descompte que s’aplicarà en el preu del material sobre els preus de referència de
l’ITEC és del 28,75 %.
TERMINI DE DURADA: 12 mesos a comptar des de la data de formalització del
contracte.

2. Ordenar la notificació de la present Resolució d’adjudicació a les persones
interessades i la seva publicació al perfil del contractant en el termini màxim de
quinze dies, d’acord amb l’establert per l’article 151.1 LCSP.

3. Eximir a l’empresa adjudicatària de la constitució de garantia definitiva, d’acord amb
l’article 107 LCSP i la Resolució 62 del Director de l’ICGC, de data 3 d’abril de 2018.
4. D’acord amb l’establert a l’article 153.3 LCSP, la formalització del present contracte
s’haurà de realitzar no més tard dels 15 dies hàbils següents a la realització de la
notificació a les empreses licitadores i candidates.

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat
amb el previst pels articles 112.1, 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques, davant el Conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d’un mes a partir del dia següent al
de la recepció de la present Resolució o, recurs contenciós-administratiu davant de la jurisdicció contenciosaadministrativa, de conformitat amb allò disposat a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa-administrativa, davant dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, en el termini de dos mesos, d’acord
amb l’article 46 de la llei mencionada, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.
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Barcelona, 11 de juny de 2019

