CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1359/2020

La junta de govern local

LLUZAR LÓPEZ DE BRIÑAS GONZALO, EN QUALITAT DE SECRETARI
D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 14 / d’octubre / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 1359/2020. Ratificar decret d'alcaldia 2020-1031 de classificació
ofertes i requeriment obres Pavelló Can Sorts
Fets

Es va publicar la documentació al Perfil del contractant amb accés restringit i es va
cursar invitació a deu empreses per participar mitjançant la presentació telemàtica
d’ofertes integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
Catalunya, que permet la presentació d’ofertes no ensobrades a través de certificat
digital.
El dia 17 de setembre de 2020 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes i en
data 23 de setembre es va reunir la Mesa de contractació en acte públic per a
l’obertura de les proposicions i examen de la documentació de les ofertes
presentades i acceptades per part de:
B28 CONSTRUCCIONS, SL
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
CERTIS OBRES I SERVEI, SAU
COURTS INTERNATIONAL XXI, SL
IBERLAND INMUEBLES I REFORMAS SL
En el mateix acte, la Mesa va proposar a l’òrgan de contractació la classificació de
les ofertes i l’adjudicació del contracte, previ requeriment de la documentació
detallada a la clàusula 1.18) del plec de clàusules administratives
Fonaments de Dret
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Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2020 es va aprovar l’inici
de la licitació de les obres de remodelació parcial del Pavelló Esportiu de Can Sorts
de Sentmenat, per procediment negociat sense publicitat i el plec de clàusules
administratives particulars, amb un pressupost base de licitació, de 300.136,39€, IVA
exclòs, més 63.028,64€, en concepte de 21% d’IVA, sent el total de 363.165,03€, IVA
inclòs.

L’article 169 de de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
regula la tramitació del procediment negociat sense publicitat.
Per resolució d’Alcaldia 2019-0601, de data 28 de juny de 2019, l’alcalde va delegar
a la Junta de Govern Local la competència relativa a “les contractacions i
concessions de tota classe i l’aprovació de projectes d’obres i serveis quan la seva
contractació o concessió sigui competència de l’alcaldia”
Per tot això,
RESOLC
Primer. Aprovar la classificació de les ofertes presentades i admeses, atenent als
criteris establerts al plec de clàusules administratives particulars, per ordre
decreixent:
ORDRE
1
2
3
4
5

CLASSIFICACIÓ
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL

COURTS INTERNATIONAL XXI, SL
B28 CONSTRUCCIONS, SL

IBERLAND INMUEBLES I REFORMAS SL
CERTIS OBRES I SERVEI, SAU

PUNTS
93,716
85,325
73,000
52,329
2,997

Segon. Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per EUROCATALANA
OBRES I SERVEIS, SL

Quart. Advertir al licitador classificat que, en cas de no atendre aquest requeriment
en els termes especificats, s’entendrà que ha retirat la seva oferta.
Cinquè. Notificar la present resolució a tots els licitadors.
Sisè. Ratificar la present resolució en la pròxima sessió de Junta de Govern
El decret d'alcaldia 2020-1031 és ratificat per unanimitat dels assistents
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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Tercer. Requerir a EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL per a què en el termini
de 7 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment, aporti la
documentació que es detalla a la clàusula 1.18) del plec de clàusules administratives
particulars.

