Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2019/4592
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

Isabel Bobet Viladot, secretària de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 21 de novembre de 2019, va adoptar,
entre altres, l'acord següent:

PUNT 7è.-

2019/4592
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE PER A LA IMPLEMENTACIÓ EL
PROJECTE DE MUSEÏTZACIÓ DE L'ESPAI DUNAR DE CASTELLDEFELS

Antecedents
1. En data 25 de d’abril de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient per
adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, el contracte per a la
implantació del projecte de museïtzació de l’espai dunar de Castelldefels.
2. En data 18 de juny de 2019, la Mesa de Contractació va admetre a la licitació a les
empreses GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL; WASABI PRODUCCIONS, SL; i
PRODUCCIONS CULTURALS TRANSVERSAL SL per haver presentat la declaració
responsable de l'Annex I del plec de clàusules administratives particulars i el DEUC
degudament complimentats.
3. En data 2 d’octubre de 2019, la Mesa de Contractació admet a l’empresa
EXPOGRAFIC, SA per haver esmenat la documentació presentada al sobre A i va
ratificar i informar de la puntuació atorgada pel comitè d’experts en l'informe emès el
dia 17 de setembre de 2019, en la valoració de la documentació continguda al sobre B,
basada en els criteris avaluables mitjançant judicis de valor amb el següent contingut
parcial:
“El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor obtinguda per les
empreses és el següent:
1.- WASABI PRODUCCIONS, S.L.
1.- 23
2.- 22
3.- 7
Total 52
2.- GRUP TRANSVERSAL, CULTURA I COMUNICACIÓ

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :12433310071533136736 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

1.- 25
2.- 27
3.- 9
Total 61
3.- EXPOGRÀFIC, EXPLAINING KNOWLEDGE
1.- 17
2.- 20
3.- 8
Total 45
4.- GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, S.L.
1.- 11
2.- 7
3.- 9
Total 27
D’acord amb el resultat de les puntuacions, es proposa l’exclusió de les següents empreses per
no haver arribat al mínim de 35 punts en aquesta fase 1 tot d’acord a la clàusula 15) del plec de
clàusules administratives:
-

GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, S.L.”

A continuació, es va procedir a l'obertura del sobre C que contenia la documentació
justificativa dels criteris avaluables de forma automàtica.
Les ofertes de les empreses licitadores i la puntuació total atorgada en funció a
aquests criteris va ser la següent:
PRESSUPOST LICITACIÓ 140.700 €, IVA exclòs
1. Oferta econòmica
(fins a 20 punts)
EMPRESES

1 EXPOGRAFIC, SA

2. Ampliació
termini garantia
(fins a 3 punts)

Oferta

Punts

Sí / No
Ampliació
de 1, 2 o 3
anys

118.773,74 euros

20

SÍ – 3 anys

Punts
3

3. Sostenibilitat
material fusta
emprats (fins a 7
punts)
Puntuació
Total
Sí / No
Amb
Punts
certificació
PEFC o FSC
SÍ

7

30

GROP EXPOSICIONS I
-------------------------------- ----------------- ------- ------------------- ------- EXCLOSA
MUSEOGRAFIA, SL
--WASABI PRODUCCIONS,
3
126.630,00 euros 18,75
SÍ- 1 any
1
SÍ
7
26,75
SL
PRODUCCIONS
4 CULTURALS
126.630,00 euros 18,75 SÍ – 2 anys
2
NO
0
20,75
TRANSVERSAL, SL
2

PRODUCCIONES CULTURALS TRANSVERSAL, SL: no aporten les certificacions PEFC o FSC
necessàries per a la valoració del criteri de ”sostenibilitat dels materials de fusta emprats”
d’acord amb la clàusula 15ª del plec de clàusules administratives.

Es comprova que no hi ha ofertes anormalment baixes, per tant, les ofertes i les
puntuacions totals obtingudes per les empreses licitadores presentades és la següent:
EMPRESES
PRODUCCIONS CULTURALS
TRANSVERSAL, SL
2 WASABI PRODUCCIONS, SL
1

3 EXPOGRAFIC, SA

Puntuació Puntuació Puntuació
sobre B
sobre C
Total
61

20,75

81,75

52

26,75

78,75

45

30

75

4. En la mateixa data, 2 d’octubre de 2019, la Mesa de Contractació va excloure a
GROP EXPOSICIONS I MUSEGRAFIA, SL i va formular la proposta de classificació, per
ordre decreixent, i d'adjudicació a l'òrgan de contractació de l'Ajuntament perquè
adjudiqués a favor de l'empresa licitadora que va presentar l'oferta amb millor relació
qualitat preu, un cop ponderats els criteris de valoració establerts en el plec, i que és
l'empresa PRODUCCIONS CULTURALS TRANSVERSAL, SL, amb un preu de contracte de
126.630,00 euros, IVA exclòs.
5. L'empresa PRODUCCIONS CULTURALS TRANSVERSAL, SL previ requeriment
administratiu ha presentat tota la documentació exigida en el plec de les
administratives particulars i aquesta ha estat acceptada per la Mesa de Contractació
en sessió de data 6 de novembre de 2019.
En virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant decret del dia 18 de juny de
2019 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 02/07/2019), la Junta de
Govern Local, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer.- Adjudicar a favor de l'empresa PRODUCCIONS CULTURALS TRANSVERSAL, SL,
el contracte de subministrament i serveis per implementar el projecte de museïtzació
de l'espai dunar de Castelldefels, amb una durada de 5 mesos a comptar des de la
formalització del contracte o, en el seu cas, des de la data que consti en el propi
contracte, amb un preu de contracte de 126.630,00 euros, IVA exclòs, d'acord amb el
que preveuen els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP).

Segon.- Requerir l'empresa PRODUCCIONS CULTURALS TRANSVERSAL, SL per
formalitzar el contracte un cop transcorreguts 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació als licitadors. Si finalitzat aquest termini no s'ha interposat
recurs especial que impliqui la suspensió de la formalització, es requerirà l'adjudicatari
perquè, en un termini no superior a 5 dies naturals des del següent al de la recepció
del requeriment, concorri a formalitzar el contracte, conforme l'establert a l'article
153.3 LCSP.
Tercer.- Comunicar les dades del contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
Quart.- Notificar el present acord a tots els interessats que constin a l'expedient i
publicar aquesta adjudicació al Perfil del Contractant.
Cinquè.- Publicar la formalització del contracte al Perfil del Contractant de conformitat
amb el que disposa l'article 154 de la LCSP.

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.
La secretària,

Signat electrònicament el 25/11/2019,16:52:50
Isabel Bobet Viladot - DNI 78092486B (AUT)
Ajuntament de Castelldefels

