Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Expedient CU-2022-8

Resolució d'adjudicació del contracte
Contracte : Contracte administratiu

Unitat promotora: DG del Patrimoni
Cultural. Servei d'Arqueologia i
Paleontologia

Tipus : Serveis
Procediment : Obert tramitació anticipada
Expedient : CU-2022-8
Títol: Direcció i execució de les intervencions arqueològiques i paleontològiques
d'urgència al territori de Catalunya durant l'any 2022
Antecedents
1. Per resolució de 09.07.2021 es va iniciar l’expedient de contractació de referència;
2. En data 23.09.2021 va tenir lloc la reunió de Mesa de Contractació i es va procedir a l’obertura
dels sobres que contenen la documentació de caràcter general i les propostes aportades pels
licitadors;
3. Els licitadors que es van presentar van ser els següents:
-Catarqueòlegs, SL
-Antequem, SL
-Atics, SL
4. El dia 16.11.2021 mitjançant informe del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció
General del Patrimoni Cultural es constata un empat en puntuació entre les empreses millor
valorades, ATICS SL I ANTEQUEM SL.
5. En data 17.11.2021 el Servei de Gestió Econòmica i Contractació requereix mitjançant
notificació electrònica a les 2 empreses afectades, la documentació prevista en l’art.147.2 apartats
a) a c) LCSP per tal de desfer l’empat registrat.
6. Vist l’informe de data 24.11.2021 del Servei de Gestió Econòmica i Contractació de valoració
de la documentació presentada per les empreses empatades en puntuació es desfà l’empat en
favor de l’empresa Atics, SL.
7. En data 26.11.2021, Atics, SL ha manifestat acollir-se a la modalitat de retenció en preu per tal
de fer efectiva la garantia definitiva per un import de 3.925,62 €;
Fonaments de dret
1. Les empreses licitadores han obtingut les següents puntuacions totals i parcials:
Licitadors
Atics, SL*
Antequem, SL
Catarqueòlegs, SL

Oferta tècnica

Oferta
Total per ordre decreixent
econòmica
62,00 p
43,531 p
105,531 p
62,00 p
43,531 p
105,531 p
59,25 p
44,00 p
103,25 p

*En aplicació de l’aplicació del criteri de desempat establert en l’art.147.2 a) LCSP, queda en
primera posició en la valoració d’ofertes.
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2. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte, d’acord
amb allò que disposen els articles 116, 117.2 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.
3. Fent ús de les facultats que em són conferides per la resolució de data 03.02.2021, de
delegació de competències en diversos òrgans del Departament,
RESOLC:
1.- Adjudicar la direcció i execució de les intervencions arqueològiques i paleontològiques
d'urgència al territori de Catalunya durant l'any 2022 a l’empresa Atics, SL amb NIF B-60261971
per un import màxim de noranta-cinc mil euros (95.000,00 €) IVA inclòs, d’acord amb el
desglossament per preu unitari IVA exclòs següent:

2.- L’execució d’aquest contracte quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari
del 2022.
3.- Notificar la resolució als licitadors, publicar-la en el perfil del contractant, requerir a l’empresa
adjudicatària per tal que formalitzi la mateixa amb el document administratiu corresponent i
comunicar que contra la resolució d’adjudicació es pot interposar, o bé recurs de reposició davant
de la consellera del Departament de Cultura -en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la
recepció de la notificació-, o bé recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya -en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la
notificació-, d’acord amb el que estableix l’article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. No es pot interposar recurs
contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat.
La directora de Serveis
Per delegació,
Resolució de 03.02.2021,
DOGC núm. 8336, de 8.2.2021

Marta Garsaball i Pujol
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