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PEDRO
CARMONA
PÉREZ,
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

SECRETARI

DE

APROVAT
15/12/2020 13:25

L’AJUNTAMENT

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local Ordinària del dia 11 de desembre
de 2020, va adoptar el següent acord:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

La Junta de Govern Local en sessió del dia 16 d’octubre de 2020, va acordar
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat abreujat,
relatiu a les obres de correcció de defectes i millora de la instal·lació de
climatització, renovació d’aire i baixa tensió de la Biblioteca Central Pare Miquel
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 73.819,16
euros, més 15.502,02 euros en concepte d’IVA (import total, 89.321,18 euros,
IVA inclòs).
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació
telemàtica d’ofertes, s’han presentat les següents empreses amb les següents
ofertes:

Núm.

Oferta
econòmica

EMPRESA

1

INSTER MANTENIMENTS, S.L.

72.422,40 €

2

SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L.

3

GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L

4

ECOCLIMA BARCELONA S.L.

5

FRICOR SERVEI INTEGRAL,S.L

74.427,02
€
82.849,28 €
84.967,07 €
87.534,74 €

D’acord amb els Plecs de Condicions que ha de regir la contractació de les
obres de correcció de defectes i millora de la instal·lació de climatització,
renovació d’aire i baixa tensió de la Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues
de Llobregat, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, s’han valorat les
propostes admeses amb els criteris avaluables de forma automàtica, obtenint la
següent puntuació:

Núm. EMPRESA

1

INSTER MANTENIMENTS, S.L.

Oferta
econòmica

72.422,40 €

%
Baixa

18,92

Menor
preu

Experiència
cap d’obra

90
punts

10 punts

90,00

10,00

PUNTUACI
Ó TOTAL

100,00
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2

SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L.

3

GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES
S.L

4

ECOCLIMA BARCELONA S.L.

5

FRICOR SERVEI INTEGRAL,S.L

74.427,02 €
82.849,28 €
84.967,07 €
87.534,74 €
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16,67

87,58

10,00

97,58

7,25

78,67

10,00

88,67

4,87

76,71

10,00

86,71

2,00

74,46

10,00

84,46

Ateses les particularitats previstes a l’article 159.6 de la de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic en quant a la tramitació dels
procediments oberts simplicitats abreujats i de conformitat amb l’informe dels
Serveis Tècnics Municipals en el qual manifesten que, aplicats els criteris de
valoració automàtics previstos en els plecs de condicions econòmiques
administratives, la millor oferta de qualitat preu ha estat la presentada per
l’empresa INSTER MANTENIMENTS, S.L. (NIF B65018087) per import total
d’adjudicació de 72.422,40 €, amb un import net de 59.853,22 €, i una part
d’IVA de 12.569,18 €, que correspon a una baixa del 18,92 %, així com la resta
de compromisos inclosos a l’oferta.
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, i l’art. 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
S’acorda:
1.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a INSTER
MANTENIMENTS, S.L. (NIF B65018087) amb import total d’adjudicació de
72.422,40 €, amb un import net de 59.853,22 €, i una part d’IVA de 12.569,18 €,
pel contracte relatiu a les obres de correcció de defectes i millora de la
instal·lació de climatització, renovació d’aire i baixa tensió de la Biblioteca
Central Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat.
2.- Aprovar la disposició de la despesa corresponent per un import total de
72.422,40 €, amb càrrec a la partida 12 33200 63200 MILLORA INSTAL·LACIÓ
BIBLIOTECA del pressupost municipal vigent.
3.- Requerir a l’empresa INSTER MANTENIMENTS, S.L. (NIF B65018087) a
efectes de formalització del present contracte i de conformitat amb l’article
159.6 de la Llei 9/2017, per a què en el termini de 5 dies hàbils a comptar des
de la recepció de la notificació d’aquest acord presenti instància, adjuntant
còpia de la notificació rebuda, en la qual manifesti que accepta expressament
l’adjudicació del contracte relatiu a les obres de correcció de defectes i millora
de la instal·lació de climatització, renovació d’aire i baixa tensió de la Biblioteca
Central Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat, així com la seva execució en els
termes i condicions de l’oferta presentada.
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4.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de
7 dies naturals des de la notificació de l’acord l’adjudicació del contracte,
presenti el Pla de Seguretat i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24
d’octubre, per a la seva aprovació abans de l‘inici de les obres
5.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les
proposicions.
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6.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió de les següents
persones:
Josep Ma. González Lera, Director de Manteniment i Espai Públic.
Jose Luis García Rodríguez, Coordinador Tècnic d’Instal·lacions.
I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment de l’article
206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
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