DECRET

Exp. 1182/2019. Adjudicació contracte mixt subministrament i serveis. Parc de
Nadal 2019-2020.
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TARRACO ADVENTURE, S.L.
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B11711474
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14:08:55

2019-E-RC-5022
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B55711972

28/11/2019

23:20:44

2019-E-RC-5095

NIF

Lot al que es
presenta
1, 2 i 3
1
2
3
1
1

Vista l’Acta de la Mesa de Contractació de 2 de desembre de 2019, de la qual es
desprèn que totes les mercantils esmentades van presentar la declaració responsable
requerida amb el format i requisits establerts, pel que van ser declarades admeses.
Vista l’Acta de la Mesa de Contractació d’obertura del Sobre electrònic únic de data 3
de desembre de 2019 i publicada al perfil del contractant en data 5 de desembre, es
van valorar i classificar les ofertes per ordre decreixent. Analitzada la documentació
presentada, la Mesa de Contractació va determinar que es declarava exclosa a la
mercantil Diversport, S.L. respecte els LOTS 1, 2 i 3 així com a la mercantil Tarraco
Adventure, S.L. respecte al LOT 3, pels motius exposats a l’acta. En conseqüència, no
existeixen ofertes admissibles respecte el LOT 3.
En suma, prèvia comprovació de l’adequació de les característiques tècniques de
l’oferta de l’únic licitador que continua a la licitació respecte del LOT 2, en relació a
aquelles requerides al Plecs, per part dels Serveis Tècnics municipals en el seu
Informe núm. 280/2019, de 4 de desembre es va determinar que els mateixos donen
compliment al contingut requerit.
Donat l’anterior, la classificació i proposta d’adjudicació a favor de les ofertes més
avantatjoses de la licitació va ser la següent:
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EMPRESA
DIVERSPORT, S.L.

Número: 2019-1667 Data: 17/12/2019

Vist l’expedient tramitat mitjançant procediment obert simplificat i tramitació
ordinària per a contractar, els subministraments i serveis relatius al Parc de Nadal
2019-2020 a la qual licitació s’han presentat les següents ofertes que es detallen a
continuació:
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Joan Maria Sardà Padrell (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 17/12/2019
HASH: 63acec6eca5f7cf2b7e787b7567d81d7

Ajuntament de La Pobla de Mafumet

Ajuntament de La Pobla de Mafumet
Licitador
Fundació Privada en Xarxa
Mou T Serveis i Lleure
Puntuajocs, S.L.
Players Sport i Gestió, S.L.

TOTAL PUNTS
100 punts
93,78 punts
87,46 punts
100 punts.
LOT DESERT

Atès que en data 5 de desembre (2019-S-RE-1975) es requereix a la primera
classificada del LOT 2, això és, Players Sport i Gestió, S.L., perquè en el termini de 7
dies hàbils a comptar des de la data d’enviament (art. 159.4.f.4º LCSP) presenti la
documentació indicada a l’apartat 4rt de la clàusula 19.6 del plec de clàusules
administratives, les certificacions negatives del Registre Central de delinqüents
sexuals respecte del seu personal adscrit al contacte així com l’acreditació de disposar
d’una pòlissa d’assegurança vigent per les quantitats mínimes de 400.000 euros per
víctima i 1.000.000 per sinistre, junt amb el justificant de pagament, la qual cosa ha
estat degudament complimentada mitjançant escrit presentat el posterior dia 10 de
desembre (2019-E-RE-1848) per Players Sport i Gestió, S.L.
El Secretari-Interventor ha emès informe favorable núm. 425/2019, de 16 de
desembre, de fiscalització limitada prèvia Fase D i en ús de les atribucions conferides
per l’apartat 1 de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic i de conformitat als arts. 150, 151, 153 i 159 de
l’esmentat text legal, RESOLC:
Primer. Adjudicar el LOT 1 – Servei de monitoratge i serveis complementaris del
contracte mixt de subministraments i serveis de Parc de Nadal 2019-2020 a la
Fundació Privada en Xarxa per import de 11.929,39 €, IVA inclòs.
Adjudicar el LOT 2- Subministrament d’activitats i instal·lacions esportives per al
Parc de Nadal del contracte mixt de subministraments i serveis de Parc de Nadal
2019-2020 a Players Sport i Gestió, S.L. per import de 14.459,50 €, IVA inclòs.
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Atès que en data 5 de desembre (2019-S-RE-1974) es requereix a la primera
classificada del LOT 1, això és, Fundació Privada en Xarxa, perquè en el termini de 7
dies hàbils a comptar des de la data d’enviament (art. 159.4.f.4º LCSP) presenti la
documentació indicada a l’apartat 4rt de la clàusula 19.6 del plec de clàusules
administratives, les certificacions negatives del Registre Central de delinqüents
sexuals respecte del seu personal adscrit al contacte així com els títols habilitants de
les persones concretes que executaran el contracte, emesos per una entitat
competent, la qual cosa ha estat degudament complimentada mitjançant escrits
presentats els posteriors dies 12 i 16 de desembre (2019-E-RE-1861 i
2019-E-RE-1873) per Fundació privada en Xarxa.

Número: 2019-1667 Data: 17/12/2019

2
3

Nº
1er
2on
3er
1er
1er
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Nº de lot
1

Ajuntament de La Pobla de Mafumet
Segon. Disposar les despeses amb càrrec a l’aplicació “337/22714- Activitats Esplai
Setmana Santa/ Estiu/ Nadal/ Espai Jove” del pressupost de l’Ajuntament de La Pobla
de Mafumet de l’exercici 2019.
Tercer. Declarar desert el LOT 3- Subministraments d’activitats i serveis lúdics per
al Parc de Nadal del contracte mixt de subministrament i serveis de Parc de Nadal
2019-2020, al haver-se declarat excloses per manca de la documentació exigida les
dues mercantils que havien presentat oferta al mateix, i procedir a la contractació
d’aquest pel procediment que legalment correspongui.

Cinquè. Publicar l’adjudicació i les formalitzacions dels contractes i aquests darrers
si s’escau, al perfil del contractant.

Setè. Notificar la present resolució als licitadors presentats i atorgar els recursos
legals procedents.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde i certifica el Secretari–Interventor.
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Sisè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic (ex art. 346.3 LCSP).

Número: 2019-1667 Data: 17/12/2019

Quart. Notificar a les adjudicatàries que en el termini de 5 dies hàbils a comptar des
del següent a la notificació de la present resolució d’adjudicació se’ls citarà per a
formalitzar els corresponents contractes administratius per a cada un dels Lots.
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