Data: 12 de novembre de 2019
Exp. Contractació: OS-02/19-J
Assumpte: Adjudicació del contracte de
subministrament d’arbrat de clima fred
(LOT 1) i de clima càlid (LOT 2) per a la
societat JARFELS, S.A.

RESOLUCIÓ GERÈNCIA

Fernando Costa Vilarrasa, amb DNI 46.138.265 N, en nom i representació i en la seva condició de Gerent de la
mercantil JARFELS, S.A. actuant per delegació de l'òrgan de contractació de la societat, segons acord adoptat en
data 19 de setembre de 2019.
Vist l'acord d'adjudicació de la mesa de contractació de data 25 d’octubre de 2019, on es proposa l'adjudicació
del Lot 1 a l'empresa CASA PARAIRE, S.L. i l’adjudicació del Lot 2 a l’empresa ARRIBAS CENTER, S.A. del contracte
de subministrament d’arbrat per a la societat JARFELS, S.A. - expedient OS-02/19-J -.
Vist que en data 25 d’octubre 2019 es van notificar a les empreses proposades com adjudicatàries els
requeriments de documentació previs a l’adjudicació, de conformitat amb el que disposa la clàusula XXI del Plec
de Clàusules administratives particulars.
Vist que en data 6 de novembre de 2019 es van notificar a les referides empreses requeriments d’esmena, per
haver complert parcialment amb els requeriments de documentació previs a l’adjudicació, abans esmentats.
Vist que, en el termini que es va atorgar per a esmenar, les empreses proposades com adjudicatàries han lliurat
la totalitat de la documentació requerida i que aquesta han estat degudament validada per la mesa de
contractació,
R E S O L C:
Primer.- ADJUDICAR el LOT 1 del contracte de subministrament d’arbrat de clima fred per a la societat JARFELS,
S.A. - expedient OS-02/19-J - a l'empresa CASA PARAIRE, S.L. per un preu de contracte de 12.504,80 euros (IVA
inclòs).
Segon.- ADJUDICAR el LOT 2 del contracte de subministrament d’arbrat de clima càlid per a la societat JARFELS,
S.A. - expedient OS-02/19-J - a l'empresa ARRIBAS CENTRER, S.L. per un preu de contracte de 7.477,80 euros (IVA
inclòs).
Tercer.- NOTIFICAR a l’empresa CASA PARAIRE, S.L., adjudicatària del Lot 1, a l’empresa ARRIBAS CENTRER, S.L.,
adjudicatària del Lot 2, i a la resta de licitadors les adjudicacions esmentades i PUBLICAR-les al perfil del
contractant de JARFELS, S.A. segons s’indica a la clàusula XXIV del Plec de clàusules Administratives Particulars i
de conformitat amb el que preveu l’article 63 LCSP.
Tercer.- REQUERIR a les empreses CASA PARAIRE, S.L. i ARRIBAS CENTER, S.L. per la formalització dels contractes
en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la notificació segons s’indica a la clàusula XXV del Plec de
clàusules Administratives Particulars.

Quart.- COMUNICAR les dades del contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, en el
termini màxim d’un mes a comptar des de la seva signatura.
Cinquè.- PUBLICAR la formalització dels contractes abans indicats en el Perfil de Contractant de JARFELS, S.A..
segons s’indica a la clàusula XXV del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en un termini no superior a 15
dies a comptar des de el seu perfeccionament.
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