Àrea: Gerència
Data: 30/09/2019
Ref. Exp. Contractació: OS-02/19-J
Assumpte: Modificació Plec de Clàusules
Administratives Particulars, l’informe Justificatiu,
Anunci i l’Annex II (LOT 1) i (LOT 2) de
l’expedient de referencia.

RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA
Vist que, en data 19 de setembre de 2019, el Consell d’Administració de Jarfels, va acordar
l’aprovació i l’inici de l’expedient de contractació OS-02/2019 -J per a l’adjudicació del
contracte de subministrament d’arbrat per a la societat JARFELS, S.A.
Vist que, en data 19 de setembre de 2019, es va publicar en el perfil del contractant de la
societat Anunci de licitació del contracte abans esmentat, essent la data de finalització de
presentació d’ofertes el 04 d’octubre de 2019.
Vist que, en data 26 de setembre de 2019, el Director de L’àrea de Jardins i Parcs de la societat
JARFELS, S.A. emet informe advertint error material en part dels documents que han servit de
base en la licitació de referència (Expedient OS-02/19-J), proposant la rectificació d’aquests en
el sentit que es detalla a continuació:

-

Modificació de les clàusules IV i V del Plec de Clàusules Administratives Particulars,
relatives al Pressupost base de la licitació i a l’existència de crèdit.

On diu:

CLÀUSULA IV. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 28.198,94 € (IVA
inclòs) amb desglossament següent:

LOT 1:

Subministrament d’arbrat clima fred

15.423,44 €

3.238,92 €

PRESSUPOST
BASE
LICITACIÓ
18.662,36 €

LOT 2:

Subministrament d’arbrat clima càlid

7.881,25 €

1.655,06 €

9.536,31 €

TOTAL

23.304,96 €

4.893,98 €

28.198,94 €

PRESSUPOST SENSE IVA

IVA (21 %)

Ha de dir:

CLÀUSULA IV. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 25.635,16 € (IVA
inclòs) amb desglossament següent:

PRESSUPOST SENSE IVA

IVA (10%)

PRESSUPOST
BASE
LICITACIÓ

LOT 1:

Subministrament d’arbrat clima fred

15.423,44 €

1.542,34 €

16.965,78 €

LOT 2:

Subministrament d’arbrat clima càlid

7.881,25 €

788,13 €

8.669,38 €

TOTAL

23.304,69 €

2.330,47 €

25.635,16 €

On diu:
CLÀUSULA V. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Atès que el termini d'execució del contracte comprèn els exercicis pressupostaris 2019 i 2020,
s’autoritza la despesa amb caràcter plurianual, amb la condició suspensiva què existeixi
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el següent
detall:
EXERCICI

PRESSUPOST

IVA (21%)

TOTAL PRESSUPOST

2019

12.921,25 €

2.713,46 €

15.634,71 €

2020

10. 383,44 €

2.180,52 €

12.563,96 €

TOTAL

23.304,69 €

4.893,98 €

28.198,67 €

Ha de dir:
CLÀUSULA V. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Atès que el termini d'execució del contracte comprèn els exercicis pressupostaris 2019 i 2020,
s’autoritza la despesa amb caràcter plurianual, amb la condició suspensiva què existeixi
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el següent
detall:
EXERCICI

PRESSUPOST

IVA (10%)

TOTAL PRESSUPOST

2019

12.921,25 €

1.292,13 €

14.213,38 €

2020

10. 383,44 €

1.038,34 €

11.421,78 €

TOTAL

23.304,69 €

2.330,47 €

25.635,16 €

-

Modificació dels apartats: Justificació del càlcul del pressupost base de la licitació
(pàgina 2) i Existència de Crèdit (pàgina 3) de l’informe Justificatiu.

On diu:

Justificació del càlcul del Pressupost base de la licitació:
El preu d’aquest contracte s’ha determinat en base als preus unitaris que s’indiquen a les
taules que s’adjunten al present informe, resultant un pressupost base de la licitació per
import de:

PRESSUPOST BASE
LICITACIÓ

IVA (21 %)

PRESSUPOST
TOTAL

LOT 1:

Subministrament d’arbrat clima fred

15.423,44 €

3.238,92 €

18.662,36 €

LOT 2:

Subministrament d’arbrat clima càlid

7.881,25 €

1.655,06 €

9.536,31 €

TOTAL

23.304,96 €

4.893,98 €

28.198,94 €

Ha de dir:

Justificació del càlcul del Pressupost base de la licitació:
El preu d’aquest contracte s’ha determinat en base als preus unitaris que s’indiquen a les
taules que s’adjunten al present informe, resultant un pressupost base de la licitació per
import de:

PRESSUPOST SENSE IVA

IVA (10%)

PRESSUPOST
BASE
LICITACIÓ

LOT 1:

Subministrament d’arbrat clima fred

15.423,44 €

1.542,34 €

16.965,78 €

LOT 2:

Subministrament d’arbrat clima càlid

7.881,25 €

788,13 €

8.669,38 €

TOTAL

23.304,96 €

2.330,47 €

25.635,16 €

On diu:

Existència de crèdit:
Atès que el termini d'execució del contracte comprèn els exercicis pressupostaris 2019 i 2020,
s’autoritza la despesa amb caràcter plurianual, amb la condició suspensiva què existeixi

consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el següent
detall:
EXERCICI

PRESSUPOST

IVA (21%)

TOTAL PRESSUPOST

2019

12.921,25 €

2.713,46 €

15.634,71 €

2020

10. 383,44 €

2.180,52 €

12.563,96 €

TOTAL

23.304,69 €

4.893,98 €

28.198,67 €

Ha de dir:

Existència de crèdit:
Atès que el termini d'execució del contracte comprèn els exercicis pressupostaris 2019 i 2020,
s’autoritza la despesa amb caràcter plurianual, amb la condició suspensiva què existeixi
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el següent
detall:

-

EXERCICI

PRESSUPOST

IVA (10%)

TOTAL PRESSUPOST

2019

12.921,25 €

1.292,13 €

14.213,38 €

2020

10. 383,44 €

1.038,34 €

11.421,78 €

TOTAL

23.304,69 €

2.330,47 €

25.635,16 €

Modificació de l’apartats 5 de l’Anunci, relatiu a pressupost base de la licitació.

On diu:
5.- Pressupost base de la licitació: 28.198,94 euros, IVA inclòs

Ha de dir:
5.- Pressupost base de la licitació: 25.635,16 euros, IVA inclòs

-

Modificació del l’Annex II (LOT 1) i (LOT 2).

A l’Annex II (LOT1 )On diu:

ESPÈCIE

UT ESTIMADES

PU
PRESSUPOSTAT
IVA EXCLÒS

Sorbus aucuparia

2

118,75 €

Morus alba fruitless

24

37,50 €

Nerium oleander

4

150,00 €

PU OFERT
IVA
EXCLÒS

PU OFERT
IVA INCLÒS

PREU TOTAL OFERT PEL
LICITADOR

Sophora japonica

12

68,75 €

Pinus pinea

3

331,25 €

Koelreuteria paniculata

5

62,50 €

Hibiscus syriacus

30

137,50 €

Pyrus calleryana Chanticler

15

150,00 €

Platanus hispanica

11

42,50 €

Tamarix gallica/africana

26

85,00 €

Celtis australis

2

105,00 €

Firmania simplex

4

68,75 €

Ginkgo biloba

1

122,50 €

Cercis siliquastrum

6

118,75 €

Acer negundo

3

40,00 €

Albizia julibrissin

6

110,00 €

Prunus pisardii

3

118,75 €

Salix babylonica pendula

1

45,94 €

TOTAL:

Ha de dir:

ESPÈCIE

UT ESTIMADES

PU
PRESSUPOSTAT
IVA EXCLÒS

Sorbus aucuparia

2

118,75 €

Morus alba fruitless

24

37,50 €

Nerium oleander

4

150,00 €

Sophora japonica

12

68,75 €

Pinus pinea

3

331,25 €

Koelreuteria paniculata

5

62,50 €

Hibiscus syriacus

30

137,50 €

Pyrus calleryana Chanticler

15

150,00 €

Platanus hispanica

11

42,50 €

Tamarix gallica/africana

26

85,00 €

Celtis australis

2

105,00 €

Firmania simplex

4

68,75 €

Ginkgo biloba

1

122,50 €

Cercis siliquastrum

6

118,75 €

Acer negundo

3

40,00 €

Albizia julibrissin

6

110,00 €

Prunus pisardii

3

118,75 €

Salix babylonica pendula

1

45,94 €

TOTAL:

PU OFERT
IVA
EXCLÒS

PU OFERT
IVA INCLÒS

PREU TOTAL OFERT PEL
LICITADOR

(10%)

IVA INCLÒS (10 %)

A l’Annex II (LOT 2 )On diu:

ESPÈCIE

UT
ESTIMADES

PU
PRESSUPOSTAT
IVA EXCLÒS

Tipuana tipu

7

93,75 €

Acacia cyanophylla

7

156,25 €

Bauhinia purpurea

5

156,25 €

Jacaranda mimosifolia

24

93,75 €

Melia azederach

12

125,00 €

Quercus ilex

2

137,50 €

Erythrina crista-galli

1

150,00 €

Cupressus sempervirens
stricta

4

Brachychiton
populneum

2

Magnolia grandiflora
arbre

2

PU OFERT IVA
EXCLÒS

PU OFERT IVA
INCLÒS

PREU TOTAL OFERT IVA INCLÒS

PU OFERT IVA
EXCLÒS

PU OFERT IVA
INCLÒS

PREU TOTAL OFERT PEL
LICITADOR

(10%)

IVA INCLÒS (10 %)

131,25 €
87,50 €
237,50 €
TOTAL:

Ha de dir:

ESPÈCIE

UT
ESTIMADES

PU
PRESSUPOSTAT
IVA EXCLÒS

Tipuana tipu

7

93,75 €

Acacia cyanophylla

7

156,25 €

Bauhinia purpurea

5

156,25 €

Jacaranda mimosifolia

24

93,75 €

Melia azederach

12

125,00 €

Quercus ilex

2

137,50 €

Erythrina crista-galli

1

150,00 €

Cupressus sempervirens
stricta

4

Brachychiton
populneum

2

Magnolia grandiflora
arbre

2

131,25 €
87,50 €
237,50 €
TOTAL:

Atès que en data 27 de setembre de 2019, l’assessora jurídica de la societat emet informe
favorable respecte de la rectificació proposada del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, de l’informe Justificatiu, de Anunci i de l’Annex II (LOT 1) i (LOT 2) de l’expedient

OS-02/19-J per a la contractació del subministrament d’arbrat per a la societat Jarfels, a
l’empara dels articles 122 i 136 de la LSCP, per considerar-la jurídicament procedent,
manifestant la necessitat de publicar en el perfil del contractant la versió modificada dels
documents afectats per l’error incloent advertència expressa de que s’ha produït la
rectificació, la necessitat d’ampliar el termini de presentació de les ofertes inicialment fixat i de
modificar la data de la obertura del sobre únic fixada, per tal de de salvaguardar els principis
de igualtat, transparència i concurrència que han de regir tota licitació.
I que, l’assessora jurídica de la societat, també proposa la modificació dels apartats 2, 14 i 15
de l’Anunci, relatius a obtenció de la documentació i informació, presentació de les ofertes i
obertura de proposicions, en el sentit que tot seguit s’indica:

On diu:
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: JARFELS.
b) Domicili: Carretera de la Sentiu, 17
c) Localitat i codi postal: Castelldefels CP: 08860.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936361581
f) Adreça electrònica: jarfels@jarfels.com
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&i
dCap=35242903
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins el dia 4 d’octubre de 2019 a les 13.30
h.
Ha de dir:
2.- Obtenció de la documentació i informació
i) Entitat: JARFELS.
j) Domicili: Carretera de la Sentiu, 17
k) Localitat i codi postal: Castelldefels CP: 08860.
l) Codi NUTS: ES511
m) Telèfon: 936361581
n) Adreça electrònica: jarfels@jarfels.com
o) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&i
dCap=35242903
p) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins el dia 11 d’octubre de 2019 a les
13.30 h.

On diu:
14.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins el 4 d’octubre de 2019 a les 13.30 h.
b) Modalitat de presentació d’ofertes:
Presencial.
Entitat: Jarfels, S.A.
Domicili i localitat: Passatge de les Caramelles 2, planta baixa, de Castelldefels.
CP: 08860.
c) Documentació que cal presentar: La que es ressenya en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.

Ha de dir:
14.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins el 11 d’octubre de 2019 a les 13.30 h.
b) Modalitat de presentació d’ofertes:
Presencial.
Entitat: Jarfels, S.A.
Domicili i localitat: Passatge de les Caramelles 2, planta baixa, de Castelldefels.
CP: 08860.
c) Documentació que cal presentar: La que es ressenya en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.

On diu:
15.- Obertura de proposicions
a) Entitat: Jarfels, S.A.
b) Lloc: Passatge de les Caramelles, 2, 08860 – Castelldefels.
c) Data: 7 d’octubre de 2019
d) Hora: a les 10.00 h.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura dels Sobres únic és públic.

Ha de dir:
15.- Obertura de proposicions
a) Entitat: Jarfels, S.A.
b) Lloc: Passatge de les Caramelles, 2, 08860 – Castelldefels.
c) Data: 14 d’octubre de 2019
d) Hora: a les 10.00 h.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura dels Sobres únic és públic.

Considerant tot l’anterior, en virtut de les facultats que m’han estat conferides pel Consell
d’administració de la societat en sessió de data 25 de maig de 2017,

D I S P O S O:

Primer.- Rectificar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l’informe Justificatiu,
Anunci i l’Annex II (LOT 1) i (LOT 2) de l’expedient OS-02/19-J per a la contractació del
subministrament d’arbrat per a la societat Jarfels, en els termes proposats per el Director de
L’àrea de Jardins i Parcs de la societat JARFELS, S.A. en l’informe de data 26/09/2019 i que
consten en la present resolució i, igualment, Anunci en els termes proposats per l’assessora
jurídica de la societat JARFELS, S.A. en l’informe de data 27/09/2019 i que també consta a la
present resolució.
Segon.- Publicar aquesta resolució al Perfil del Contractant, de conformitat amb el que disposa
l’article 135 de la LSCP.
Tercer.- Publicar en el perfil del contractant la versió modificada dels documents afectats per
l’error, amb inclusió d’advertència expressa de que s’ha produït la rectificació en cadascun
d’aquests.
Quart.- Ampliar el termini de presentació de les ofertes inicialment fixat fins al dia 11
d’octubre, a l’empara de l’article 136 de la LSCP.
Cinquè.- Modificar la data de la obertura del sobre únic fixada, passant del dia 05/10/2019 al
14/10/2019.
Sisè.- El present acord es ratificarà en el proper Consell d’Administració que es celebri.
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