Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern de l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
de Palafrugell, en sessió extraordinària del dia 5 de maig de 2022, va prendre entre
d’altres el següent acord que, pres de l’esborrany de l’acta, diu així:
Contracte de lloguer temporal d’un sistema de graderies modulars per la cantada
d’havaneres. Adjudicació
Relació de fets
I. En data 8 de març de 2022, la Junta de Govern de l’Institut de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local de Palafrugell, va aprovar l’expedient número 4/2022, per la
contractació del Contracte de lloguer temporal d’un sistema de graderies modulars per
la cantada d’havaneres, juntament amb els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, amb multicriteri d’adjudicació i un preu màxim
limitatiu de 68.967,48€ (pressupost base de 56.997,92€ més 11.969,56€ del 21%
d’IVA), a licitar per mitjà de procediment obert.
II. La licitació es va iniciar amb la publicació del corresponent anunci al perfil del
contractant en data 24 d’abril de 2022, presentant-se les següents empreses
licitadores:
Nom del licitador
NUSSLI IBERIA, S.A
GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852 SL

NIF
A63893895
B65258188

III. En data 30 de març de 2022, la mesa de contractació es va reunir per realitzar
l’obertura del sobre A, corresponent a la documentació administrativa i va acordar
admetre a totes les empreses licitadores.
IV. En data 4 d’abril de 2022, es va reunir novament la mesa per procedir a l’obertura
del sobre B, corresponent a la part de l’oferta objecte de valoració segons els criteris
sotmesos a judici de valor. En aquest mateix acte es va acordar sol·licitar informe dels
serveis tècnics de l’IPEP per a la valoració de la documentació presentada.
V. En data 7 d’abril de 2022, els serveis tècnics de l’IPEP varen emetre informe en el
qual realitzaven una proposta de valoració dels criteris de forma motivada. Valoració
que va ser ratificada pels membres de la mesa de contractació en data 11 d’abril de
2022 i que era la següent:
Memòria tècnica

Pla Instal·lació
desmuntatge
Pla retolació recinte

i Organització servei
Operacions neteja
Mitjans tècnics

NUSSLI IBERIA, SA

10
10
10
15

Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
C. Major, 1 – Can Rosés
17200 Palafrugell – Girona
Tel. 972 61 18 20
www.ipep.cat - E-mail: ipep@palafrugell.net
www.visitpalafrugell.cat – E-mail: turisme@palafrugell.net

GERMANS HOMS
LLOGUER DE
MAQUINARIA 1852, SL
2
2
2
4,29

Total Puntuació

45

10,29

Vista la puntuació obtinguda, es va acordar declarar exclosa del procediment a
l’empresa Germans Homs Lloguer de Maquinària 1852, SL amb NIF B65258188, per
no haver assolit la puntuació mínima establerta com a llindar de qualitat a l’apartat H
del PCAP com a necessària per a poder continuar participant a la licitació, en
concordança amb l’article 146.3 de la LCSP.
En aquest mateix acte, es va procedir a l’obertura del sobre C, corresponent a l’oferta
econòmica i altres criteris automàtics d’adjudicació, realitzant la valoració de les
propostes presentades i atorgant les següents puntuacions globals, d’acord amb el
criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el plec de clàusules
administratives particulars, classificades d’acord amb l’article 150 de la LCSP, amb el
resultat següent:
Ordre

Licitador

1

NUSSLI IBERIA, SA

Puntuació
sobre B
45,00

Puntuació
sobre C
55,00

Total
Puntuació
100

I en conseqüència, la mesa va declarar com a proposta amb la millor relació qualitat
preu l’oferta presentada per l’empresa NUSSLI IBERIA, SA amb NIF A63893895
acordant requerir-li l’acreditació de la documentació continguda en el sobre A, així com
la de coordinació empresarial.
VI. En data 25 d’abril de 2022, l’empresa NUSSLI IBERIA, SA amb NIF A63893895 va
presentar la documentació requerida.
VII. En data 26 d’abril de 2022, la mesa de contractació es va reunir novament per
comprovar la documentació presentada i, un cop revisada, va acordar donar per
complert el requeriment, proposant l’adjudicació del contacte a favor de l’empresa
NUSSLI IBERIA, SA amb NIF A63893895.
VIII. Totes les actes i informes de motivació corresponents han estat publicats al perfil
del contractant de l’IPEP.
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 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.
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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.
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP, l’adopció dels següents:
Acords
Primer. Ratificar l’exclusió del procediment de l’empresa Germans Homs Lloguer de
Maquinària 1852, SL amb NIF B65258188, per no haver assolit la puntuació mínima
establerta com a llindar de qualitat a l’apartat H del PCAP com a necessària per a
poder continuar participant a la licitació, en concordança amb l’article 146.3 de la
LCSP.
Segon. Ratificar la valoració proposada per la mesa de contractació i la puntuació
global atorgada, d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el
plec de clàusules administratives particulars, classificades d’acord amb l’article 150 de
la LCSP.
Ordre

Licitador

1

NUSSLI IBERIA, SA

Puntuació
sobre B
45,00

Puntuació
sobre C
55,00

Total
Puntuació
100

Tercer. Adjudicar a favor de l’empresa NUSSLI IBERIA, SA amb NIF A63893895 el
contracte del lloguer temporal d’un sistema de graderies modulars per la cantada
d’havaneres, pel preu de 68.966,37€ (preu base de 56.997€ més 11.967,37€ del 21%
d’IVA), amb el subministrament i instal·lació de 6 pals d’alumini de 3 metres d’alçada
als laterals de l’amfiteatre, per il·luminació; cada pal haurà de suportar el pes d’un
focus, i el subministrament i instal·lació baranes d’alumini que assegurin la bona
visibilitat de tot el públic atès els desnivells existents, d’acord amb les demés
condicions de l’oferta presentada i en base a la motivació que consta a les actes de la
mesa de contractació publicades al perfil del contractant de l’Ajuntament.
Quart. Aplicar el càrrec a l’aplicació pressupostària 32 4320 22109 denominada
“Infraestructura Cantada d’Havaneres” de l’IPEP del 2022.
Cinquè. 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 a l’article 154 de la LCSP.
Sisè. Obrir l’expedient 2/2022, de contractes de subministraments, anomenat
Contracte lloguer de grades cantada d’havaneres, per l’execució del contracte.
Setè. Notificar a les empreses interessades el present acord amb detall de la
puntuació obtinguda.
Vuitè. Facultar al alcalde - president de l’IPEP perquè en representació de l’Institut
procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
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S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents)
I perquè així consti, lliuro aquest certificat amb el vistiplau del president.

Palafrugell, en la data de la signatura electrònica.
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