Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2022/2874
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

Tatiana Mansilla Benito, Secretària accidental de l'Ajuntament de Castelldefels,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 19 de maig de 2022, va adoptar, entre
altres, l'acord següent:

8.-EXPEDIENT 2022/2874. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT A
TRAVÉS DEL LLOGUER D’UN TRENET TURÍSTIC DE L’AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS.Antecedents
1. En data 10 de març de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient per
adjudicar mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, el
contracte de subministrament a través del lloguer d’un trenet turístic de l’Ajuntament
de Castelldefels.
2. En data 7 d’abril de 2022, la Mesa de Contractació va admetre a la licitació a les
empreses CARRILETS TURISTICS, SL i PRODILLE ESPECTACLES, SL per haver presentat la
declaració responsable de l'Annex I del plec de clàusules administratives particulars
degudament complimentats.
A continuació, es va procedir a la lectura en veu alta de les ofertes presentades per les
empreses licitadores respecte els criteris automàtics, segons model Annex II, essent la
següent puntuació:
PRESSUPOST LICITACIÓ: 32.000€ (IVA inclòs)

CARRILETS TURÍSTICS SL

PRODILLE ESPECTACLES SL

Criteris avaluables de forma automàtica (fins 80 punts)
1.1 Oferta econòmica (fins 10 punts)
(Preu millor oferta*10)/Preu oferta valorada
1.2 Locucions (fins a 20 punts)
Català i castellà (obligatòria, no puntua)
Francès i anglès (10 punts)
Francès , anglès, alemany i rus (20 punts)

Oferta
28.500,00 €
Sí / No

SI

Punts

Oferta

0
0

0

Punts
10,00
Punts
0
0

20

SI

20

8,77
Punts

25.000,00 €
Sí / No

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 14160026362111677120 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

1.3 Millores generals a l'atenció a l'usuari (fins 20
punts)
a) Desfibril·lador (5 punts)
b) Extintor (5 punts)
c) Accés en rampa (5 punts)
d) Espai per a persones amb mobilitat reduïda (5 punts)
1.4. Ampliació Horari (fins 20 punts)
de 10.00h a 11.00h (5 punts)
de 14.00h a 15.00h (5 punts)
de 17.00h a 19.00h (10 punts)
1.5. Temps de reposició del vehicle en cas d'avaria
12.00h (10 punts)
24.00h (5 punts)
TOTAL PUNTUACIÓ

Sí / No

Punts

Sí / No

Punts

SI
SI
SI

5
5
5

NO
SI
SI

0
5
5

SI

5

SI

5

0
5
0

Sí / No
Si
SI
SI

Sí / No
NO
SI
NO
SI
NO

Punts

10

Punts

SI
NO

63,77

Es comprova que no hi ha valors anormalment baixos, per tant, les ofertes i les
puntuacions totals obtingudes per les empreses licitadores presentades és la següent:
EMPRESA
1 CARRILETS TURÍSTICS, SL
2 PRODILLE ESPECTACLES, SL

Puntuació
total
63,77
75,00

3. En la mateixa data, 7 d’abril de 2022, la Mesa de Contractació va formular la
proposta de classificació, per ordre decreixent, i d'adjudicació a l'òrgan de contractació
de l'Ajuntament perquè adjudiqués a favor de l'empresa licitadora que va presentar
l'oferta amb millor relació qualitat-preu, un cop ponderats els criteris de valoració
establerts en el plec, i que és l'empresa PRODILLE ESPECTACLES, SL amb un preu de
contracte de 25.000 euros, IVA exclòs.
4. L'empresa PRODILLE ESPECTACLES, SL previ requeriment administratiu va presentar
tota la documentació exigida en el plec de clàusules administratives particulars i
aquesta ha estat acceptada per la Mesa de Contractació en sessió de data 5 de maig de
2022.
En virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant decret del dia 18 de juny de
2019 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 02/07/2019), la Junta de
Govern Local, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer.- Adjudicar a favor de l'empresa PRODILLE ESPECTACLES, SL, el contracte de
subministrament a través del lloguer d’un trenet turístic de l’Ajuntament de

5
5
10
10
0
75,00

Castelldefels, amb un preu de contracte de 25.000 euros, IVA exclòs, d'acord amb el
que preveuen els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP).
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquesta contractació respecte a l'any 2022,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 51/4320/2269900/AREA14 DINAMITZACIÓ
CENTRES D'INTERÈS TURÍSTIC, projecte DESP_PTJ_0010 TRENET TURÍSTIC SOSTENIBLE
per import de 27.500 euros, IVA inclòs.
Tercer.- El contracte tindrà una durada de 2 mesos, de l’1 de juliol al 31 d’agost (62
dies).
Quart.- La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de
l’adjudicació per part del contractista, de conformitat amb l’article 159.6 apartat g) de
la LCSP, que haurà de tenir lloc dins del termini de 15 dies hàbils, a comptar des del
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
A aquests efectes, se li trametrà a través de l'e-Notum, juntament amb la notificació de
la resolució d’adjudicació, el document d’acceptació de la present adjudicació el qual
haurà de ser retornat signat electrònicament pel legal representant de l’empresa al
següent correu electrònic: contractació@castelldefels.org.
Cinquè.- Comunicar les dades del contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
Sisè.-Notificar aquesta resolució a les empreses licitadores presentades, al responsable
del contracte i a la Secció de Comptabilitat i Patrimoni i publicar l'adjudicació al Perfil
del Contractant.
I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.

