DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: Adjudicació d’un contracte de subministrament a l’empresa LED’S
GO PROJECT, SL amb CIF B65649667
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Contracte subministrament
Objecte del contracte: Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a l’Escola
Procediment de contractació: obert simplificat
sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45315300-1
Valor estimat del contracte: 16.661,13.-€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 16.661,13.-€ IVA%: 3.498,84.-€
A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document

Data

Memòria tècnica
Resolució d’incoació i necessitats
Informe d'Intervenció
Informe de Secretaria
Decret inici d’expedient
Plec de clàusules administratives
Informe proposta secretaria
Informe fiscalització
Decret d’aprovació dels plecs
Anunci de licitació
Certificat ofertes presentades
Requeriment Led’s Go Projecte, SL
Requeriment Soluxions Efficient Energy, Sl
Informe tècnic de valoració de les ofertes
Informe tècnic de valoració de les ofertes anormalment baixes
Informe proposta de secretaria
Informe de fiscalització

10/12/2020
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
14/04/2021
14/04/2021
16/04/2021
16/04/2021

En el present procediment de contractació es van presentar les següents
ofertes:

Una vegada examinades les mateixes es va detectar el següent:
a) Les ofertes E2021000630 i E2021000651 presentades per les entitats
mercantil Soluxions Efficient Energy, SL i Led’s Go Projecte, SL,
respectivament, es podien considerar ofertes amb valor anormal o
desproporcionat i se’ls va requerir per justificar tal incidència d’acord a la
clàusula dotzena dels plecs i l’article 149.4 LCSP.
b) Les ofertes E2021000640 i E2021000655 presentades per les entitats
mercantils Aikon Facility, SL i Wingreen EPC, SL, incompleixen allò
establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars, clàusula 9.4
atès que es van presentar en dos arxius i no en un arxiu únic com
establien les bases. Per aquest motiu, s’exclouen del procediment.
c) L’oferta E2021000656 presentada per Alexandre Serra Dorca,
incompleix allò establert a la clàusula 9.4 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, atès que l’oferta no s’ajustava al model
establert al Plec. Per aquest motiu, s’exclou del procediment.
El dia 12 d’abril de 2021, dins el termini concedit, es van rebre les justificacions
requerides a les empreses Soluxions Efficient Energy, SL i Led’s Go Projecte,
SL.

El dia 14 d’abril de 2021, l’enginyer tècnic industrial, Sr. Josep Martín Jutglar va
emetre informe de valoració de les ofertes per l’execució de les obres de la
instal·lació d’autocosum de l’Escola Castellroc.
El dia 14 d’abril de 2021, l’enginyer tècnic industrial, Sr. Josep Martín Jutglar va
emetre informe de justificació de les baixes anormals per l’execució de les
obres d’instal·lació d’autoconsum de l’Escola Castellroc, amb les següents
conclusions:
“Conclusions
Atenent a les justificacions presentades, es desestima l’oferta de SOLUXIONS
EFFICIENT ENERGY, SL.
S’admet la justificació presenta per valorar la baixa anormal de LED’S GO
PROJECT, SL
Pel que es proposa adjudicar aquesta instal·lació a l’empresa LED’S GO
PROJECT, SL que va obtenir la segona millor puntuació”.
Empresa
Punt oferta Punts millores TOTAL
Electrica Pinto, SL
24,65
62,50
87,2
Free Power, SL
28,43
59,17
87,6
Andreu Minobas Llenas
23,57
12,00
35,6
Soluxions efficent energy,SL
35,00
59,17
94,2
Electric Jomi, SL
25,91
10,00
35,9
Renovalti 2017, SL
25,27
58,17
83,4
CONCOM, SA
26,28
61,67
87,9
Instalsud 2007, SL
25,44
61,67
87,1
Synergia Sicons, SL
24,69
61,50
86,2
LED's Go Project, SL
30,22
61,00
91,2
OSG Serveis Grup, SLU
23,82
61,67
85,5

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l’establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
R E S O L C:
Primer. Adjudicar el contracte de subministrament d’instal·lació fotovoltaica
d’autoconsum a l’edifici de l’Escola Castellroc, en les condicions que figuren en
la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives

particulars i en la memòria tècnica a l’empresa LED’S GO PROJECT, SL amb
CIF B65649667 per import de de dotze mil nou-cents noranta-sis euros amb
dos cèntims (12.996,02.-€) més dos mil set-cents vint-i-nou euros amb setze
cèntims (2.729,16.-€) en concepte d’IVA.
Segon. Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l’establert a
l'Informe d'Intervenció de data 15/06/2019:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2021

323.62300

15.725,18.-€

Tercer. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de
15 dies.
Quart. Designar com a responsable del contracte, director i coordinador de
seguretat al senyor Josep Martín Jutglar enginyer tècnic industrial del Consell
Comarcal de la Garrotxa fent l’encàrrec de gestió a aquest ens.
Cinquè. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Sisè. Notificar a l’empresa LED’S GO PROJECT, SL amb CIF B65649667,
adjudicatària del contracte, la present Resolució i advertir-la que la formalització
del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura electrònica.
Setè. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant
en termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb
el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Vuitè. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import
d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre
el Valor Afegit.
Castellfollit de la Roca, data de la signatura electrònica

