ADJUDICACIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CRG03/18
SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL: GESTIÓ DE NÒMINES,
CONTRACTACIONS I ASSESSORAMENT EN MATERIA LABORAL
DEL CRG
(L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ), a la vista de la Proposta d’adjudicació
elevada per la Mesa de Contractació/Unitat Tècnica i en base als
següents fets:


Vista l’Acta de constitució de la Mesa de contractació/Unitat
Tècnica i d’obertura de la documentació administrativa de data
26 de març 2018, a través de la qual es deixa constància del
compliment dels requeriments administratius establerts en el Plec
de Clàusules Particulars i s’acorda acceptar a l’empresa FAURACASAS, AUDITORS-CONSULTORS, S.L.



Vista l’Acta d’obertura de la proposta tècnica de data 10 d’abril de
2018, en la que es fa constar la valoració de les propostes
tècniques presentades per cadascun dels licitadors d’acord amb
els criteris de valoració establerts en l’annex 6 del Plec de
Clàusules Particulars així com en atenció al Plec de Prescripcions
Tècniques.



Vist que, prèvia valoració de l’oferta presentada de conformitat
amb el previst al Plec de clàusules particulars, l’informe de la
Direcció Tècnica de data 24 d’abril de 2018 va determinar que
l’oferta presentada per l’empresa FAURA-CASAS, AUDITORSCONSULTORS, S.L. era presumptament desproporcionada o
anormal.



Vista l’Acta d’obertura de proposicions econòmiques de data 25
d’abril de 2018, en la que es fa constar les ofertes presentades per
les empreses licitadores i el termini d’execució ofertat per les
mateixes.



Vist que es va comunicar a l’empresa FAURA-CASAS, AUDITORSCONSULTORS, S.L. que la seva oferta podia resultar
desproporcionada o anormal, tot sol·licitant la remissió a la Mesa
de contractació/Unitat Tècnica per escrit i en el termini establert,
de tota la documentació que es considerés necessària a fi i a
efecte de demostrar la validesa, viabilitat i proporcionalitat de la
seva oferta.
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Vist que, transcorregut l’esmentat termini, les justificacions
enviades per l’empresa, l’oferta de la qual podia resultar
desproporcionada o anormal, han estat valorades pel Servei
tècnic corresponent en Informe de 26 d’abril de 2018, on
s’analitzen els motius donats per l’empresa
FAURA-CASAS,
AUDITORS-CONSULTORS, S.L., es conclou que es consideren
degudament justificats els imports presentats i, per tant, queda
justificada la viabilitat econòmica de la mencionada empresa.
HA ACORDAT / HA RESOLT:



ADJUDICAR
a
l’empresa
FAURA-CASAS,
AUDITORSCONSULTORS, S.L., domiciliada al Carrer Còrsega 299, 6a.
Planta, 08008 de Barcelona, amb NIF B58671710, el contracte
relatiu als SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL: GESTIÓ
DE NÒMINES, CONTRACTACIONS I ASSESSORAMENT EN
MATERIA LABORAL DEL CRG per un import de 93.500 euros (per
dos anys i sense IVA) i un termini de dos anys amb possibilitat de
pròrroga d’un any més, d’acord amb l’informe de valoració de les
ofertes abans esmentat que s’accepta;



REQUERIR a l’adjudicatari perquè en el termini de 10 dies
naturals des de la data de publicació de l’adjudicació en el Perfil
de Contractant d’aquesta entitat constitueixi la garantia
definitiva, per un import de 7.480,00 euros, corresponent al 8%
de l’import d’adjudicació, degut a que ens trobem en el cas d’una
oferta
que
ha
resultat
presumptament
anormal
o
desproporcionada; i presenti la documentació justificativa
indicada al Plec de Clàusules Particulars.



ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present adjudicació al PERFIL
DE CONTRACTANT.

Barcelona, a 3 de maig de 2018
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