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Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
Contractació

APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE BICICLETES DE CICLISME INDOOR DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS
DE L'HOSPITALE
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE BICICLETES DE CICLISME INDOOR DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS
DE L'HOSPITALET.
El tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports,
en ús de les competències delegades per a la gestió de la contractació com a conseqüència de
la situació de crisi Sanitària del COVID-19, per l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en
la sessió AJT/JGL/30/2021 de 6 d’agost de 2021, publicat al BOPB el 13 d’agost de 2021.
Per Resolució núm. 10229/2021 de data 8 d’octubre de 2021 es va aprovar la contractació de
subministrament i instal·lació de bicicletes de ciclisme indoor dels equipaments esportius
municipals de l’Hospitalet (SU-31/2021 – AJT/56288/2021).
Per Resolució número RES/12431/2021 de data 1 de desembre, signada pel tinent d’alcaldia
de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, en virtut de l’art. 150 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i de conformitat amb la Mesa
Permanent de Contractació celebrada el dia 4 de novembre, es van classificar les ofertes
presentades i es va declara com a oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa GFS
DISTRIBUCIONES, NUTRICIÓN Y COMPLEMENTOS SL,, per un preu de 394.900,00 € (IVA
exclòs), i amb un total de 327,02 punts amb els criteris inclosos en la seva proposició.
Millora característiques tècniques mínimes obligatòries bicicletes:
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Formació del personal tècnic: 72h
Ampliació anys softwares inclosos en el preu de subministrament: 60mesos
Manteniment preventiu: 12 actuacions anuals durant 60 mesos
Millora del termini de lliurament i instal·lació màxim establert: entre els 4 i 1 dies
naturals des de la signatura del contracte.
Altres millores
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Per l’esmentada Resolució es va REQUERIR a l’empresa GFS DISTRIBUCIONES,
NUTRICIÓN Y COMPLEMENTOS SL perquè en el termini de 5 dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, presenti la documentació acreditativa del
compliment dels requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts en el plec, així com del
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, i l’altra documentació que sigui procedent, de conformitat amb la clàusula
8 i 13 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquesta licitació i amb l’art.
150.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic; així com que
constitueixi la garantia definitiva del contracte, per la quantitat de 19.745,00 euros equivalent al
5% de pressupost base de licitació, IVA exclòs; o que presenti la declaració conforme la
ingressarà mitjançant la modalitat
de retenció del preu.
A la mateixa resolució es va EXCLOURE l’empresa TECHNOGYM TRAIDING SA de la
licitació, d’acord amb la Mesa Permanent de Contractació celebrada en data 18 de novembre
de 2021 atès que no ha presentat la documentació que acrediti que la seva bicicleta compleix
amb les característiques tècniques mínimes obligatòries exigides als plecs de condicions
Dins del termini atorgat, l’empresa GFS DISTRIBUCIONES, NUTRICIÓN Y COMPLEMENTOS
SL ha acreditat el compliment dels requisits de capacitat, aptitud i solvència, així com
l’acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social, i ha presentat declaració conforme constituirà la garantia definitiva per
import de 19.745,00 euros, mitjançant la modalitat de retenció en el preu.
Consta certificat conforme l’empresa GFS DISTRIBUCIONES, NUTRICIÓN Y
COMPLEMENTOS SL es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries
amb l’Ajuntament de l’Hospitalet.
De conformitat amb l’art. 150 i 151 de la de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del
sector públic i la clàusula 12 del plec de clàusules administratives d’aquesta contractació, és
procedent ADJUDICAR el contracte de referencia a favor de l’empresa GFS
DISTRIBUCIONES, NUTRICIÓN Y COMPLEMENTOS SL
La despesa derivada de l’execució del contracte, per import de 394.900,00 euros IVA exclòs, es
farà efectiva amb càrrec als pressupostos municipals corresponents.
Vist l’informe jurídic i la resta de documentació que integra l’expedient administratiu.
VISTES les competències atribuïdes a la Junta de Govern Local en virtut de la Disposició
Addicional Segona, apartat 4, de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
VISTA la delegació efectuada al Primer tinent d’Alcaldia, ponent de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports per la Junta de Govern Local mitjançant acord adoptat en sessió
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de data 6 d’agost de 2021, publicat al BOPB el 13 d’agost de 2021, relatiu als acords en
matèria de contractació fins a la finalització de la situació de crisis sanitària que haurà de ser
declarada pel Govern de l’Estat, segons la qual els actes dictats per aquest s’entenen dictats
per la Junta de Govern Local.
Aquest tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li han estat delegades, per acord de la Junta de
Govern Local adoptat en sessió 30/2021, de data 6 d’agost de 2021, publicat en el BOPB de 13
d’agost de 2021,
RESOL:
Primer.- ADJUDICAR la contractació del subministrament i instal·lació de bicicletes de ciclisme
indoor dels equipaments esportius municipals de l’Hospitalet a favor de l’empresa GFS
DISTRIBUCIONES, NUTRICIÓN Y COMPLEMENTOS SL (B64941529), per un preu de
394.900,00 € (IVA exclòs), amb un total de 327,02 punts amb i amb un període d’entrega entre
4 i 1 dies naturals, d’acord amb la proposta presentada, que en tot cas serà abans del 31 de
desembre de 2021 i la resta de criteris inclosos en la seva oferta.
Segon.- La despesa derivada de l’execució del contracte per un import total de 477.829,00
euros (394.900,00 euros més 82.929,00 euros corresponents al 21% d’IVA) i anirà a les
següents partides pressupostàries.
- Exercici 2021 per import de 318.000,00 euros (262.809,92 euros més 55.190,08 euros)
, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.3420.629.00.60 del pressupost municipal de 2021,
segons RC número 210035951 de data 30 de juliol de 2021 emès per la Intervenció General.
- Exercici 2021 per import de 159.829,00 euros (132.090,08 euros més 27.738,92 euros)
, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.3420.629.00.00 del pressupost municipal de 2021,
segons RC número 210035952 de data 30 de juliol de 2021 emès per la Intervenció General.
Tercer.- De conformitat amb l’article 153.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del Sector Públic i la clàusula 15 del plec de clàusules administratives particulars d’aquesta
contractació, el contracte no es podrà formalitzar abans del transcurs dels 15 dies hàbils
següents a la remissió de la notificació de l’adjudicació.
Aquesta formalització, juntament amb el corresponent contracte, es publicarà en un termini no
superior a vuit dies naturals a comptar des de la data de formalització del contracte en el perfil
de contractant de l'òrgan de contractació d’aquest Ajuntament i en el DOUE.
Quart.- DISPOSAR la constitució de la garantia definitiva, per import de 19.745,00 euros,
mitjançant la modalitat de retenció en el preu.
Cinquè.-Traslladar els anteriors acords als serveis tècnics municipals i a la secció econòmica
corresponent.
Sisè.-Notificar els acord anteriors a les empreses interessades, contra el qual podrà interposar
els recursos que figuren a continuació.
.
.
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs especial en matèria de contractació: davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, en el termini màxim de 15 dies a partir de l’endemà a la seva notificació. Si
transcorreguts dos mesos a partir de l’endemà a la seva interposició, no s’ha rebut
notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu,
advertint que si s’opta per la interposició d’aquest recurs, no es podrà interposar
posteriorment recurs contenciós administratiu (articles 50 i 57 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic).
 Recurs contenciós administratiu: davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de 2 mesos a partir de l’endemà a la seva notificació.
Tot això, sense perjudici de la interposició de les qüestions de nul·litat o de qualsevol altre
recurs o de l’exercici de qualsevol acció que es considerin adients.
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