Resolució de la Presidència RP 7/2019
Ref. Pista de gel

Resolució de presidència
Identificació
Títol: Contracte de subministrament, en règim d’arrendament, instal·lació d’una pista de gel i material accessori
Núm. exp.: 19/2019 de Licitacions administratives
REF.: SJ/gd

Relació de fets
I. En data 4 d’octubre de 2019, per resolució de presidència, es va aprovar l’incoació de
l’expedient número 19/2019, per la contractació del subministrament, en règim
d’arrendament, instal·lació d’una pista de gel i material accessori a licitar per mitjà de
procediment obert simplificat, i es va ordenar la redacció dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques. La resolució es va ratificar per acord
de la junta de govern de l’IPEP en data 8 d’octubre de 2019.
II. La licitació es va iniciar amb la publicació del corresponent anunci al perfil del contractant
en data 14 d’octubre de 2019, presentant-se una única empresa licitadora, WORLD WIDE
ICE PROFESSIONALS, SL amb CIF B17885096.
III. En data 11 de novembre de 2019, la mesa de contractació es va reunir per realitzar
l’obertura del sobre únic, que contenia el corresponent DEUC i l’oferta econòmica juntament
amb altres criteris d’adjudicació, sotmesos a valoració mitjançant criteris automàtics. En l’acte
la mesa va acordar declarar, després d’aplicar la fórmula establerta en el plec de clàusules
administratives particulars, com a millor oferta la proposta presentada per WORLD WIDE ICE
PROFESSIONALS, SL, amb el resultat següent:
Puntuació oferta
Econòmica
50

Puntuació Altres
criteris automàtics
50

Puntuació
total
100

IV. En data 18 de novembre de 2019 es va requerir a l’empresa l’acreditació de les dades
declarades en el DEUC i la formalització de la garantia definitiva.
Requeriment que va ser atès en data 27 de novembre de 2019, amb la presentació de la
documentació requerida a través de la plataforma de contractació, amb número
d’assentament E/000628-2019.
V. En data 27 de novembre de 2019, la mesa de contractació es va reunir novament per
comprovar la documentació presentada i, una vegada revisada, va donar per complert el
requeriment, proposant l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa WORLD WIDE ICE
PROFESSIONALS amb CIF B17885096.
Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contracte del sector públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
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2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP). Article 131 pel que fa al
procediment d’adjudicació i articles 145 i 150 pel que fa als criteris de valoració de les ofertes,
la seva classificació i l’adjudicació dels contractes.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment.
El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
De conformitat amb l’article 12 h) dels Estatus de l’IPEP, vista la necessitat d’atorgar celeritat
a l’expedient, atès l’execució s’ha d’iniciar el 13 de desembre de 2019, per analògica amb les
atribucions conferides als alcaldes presidents de les entitats locals per la disposició addicional
segona (apartat 1) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP)
Resolc
Primer. Ratificar la valoració proposada per la mesa de contractació i la puntuació global
atorgada, d’acord amb el criteris automàtics per a l’adjudicació del contracte establerts en el
plec de clàusules administratives particulars.
Nom del licitador
WORLD WIDE ICE PROFESSIONALS,
SL

Puntuació oferta
Econòmica
50

Puntuació Altres
criteris automàtics
50

Puntuació
total
100

Segon. Adjudicar a favor de l’empresa WORLD WIDE ICE PROFESSIONALS, amb CIF
B17885096, el contracte del subministrament, en règim d’arrendament, instal·lació d’una pista
de gel i material accessori pel preu i condicions següents:









Preu del contracte 22.000€ més 4.620€ corresponents al 21% d’IVA. Preu final,
26.620€
Desmuntar la instal·lació de la pista de gel en un termini inferior a 5 dies (inclosa la
descongelació).
Ornamentació floral per delimitar la zona de lloguer de patins amb plantes naturals de
fulla verda de mínim 1 metre d’alçada. Mínim 25 plantes.
Decoració de temàtica nadalenca, excepte un arbre de Nadal (per exemple ninot de
neu), d’una alçada mínima de 2 metres.
Ornamentació de fil lluminós LED de color (no blanca) amb la paraula “Bones Festes”.
Mínim 4 metres de llargada per 0,80 metres d’alçada.
Subministrar 240 patins que no hagin estat utilitzats abans i per tant siguin nous.
Incorporar un o més elements d’ajuda al patinatge per a persones amb mobilitat
reduïda (cadira adaptada o similar).
Retolar el terra de la pista de gel amb la imatge corporativa dels 15 anys de la pista de
gel amb una mida mínima de 8 x 6 metres.
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Tercer. Publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent annex en el Perfil de
contractant i l’anunci de la formalització dels documents contractuals al Perfil de contractant,
als efectes previstos en els articles 154.1 i 2 de la LCSP.
Quart. Notificar a l’empresa interessada el present acord amb detall de la puntuació
obtinguda.
Cinquè. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de la junta de govern que se
celebri als efectes de la seva ratificació, tal com disposa l’article 12 h) dels Estatus de l’IPEP.
Palafrugell, 27/11/2019.
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