Us NOTIFICO que, en data 7 de febrer de 2022, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord
següent:
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DE LA CUINA PER AL
CENTRE CIVIC
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 22 de novembre de 2021, va aprovar l'expedient de
contractació del subministrament de l’equipament de la cuina del Centre Cívic mitjançant
procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb un únic criteri de valoració i
tramitació ordinària.
En data 30 de desembre de 2021, a les 9.00 hores, mitjançant la plataforma de contractació
pública, reunida la Unitat Tècnica del responsable del contracte, s’ha procedit a l’obertura de les
ofertes per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat sumari el contracte del
subministrament de l’equipament de la cuina del Centre Cívic.
S’han presentat les següents ofertes:
Licitador

Preu

IVA

Accensi Instal·lacions SL

31.714,02 €

6.659,94 €

Alarsa Hostelera SL

33.089,02 €

6.948,69 €

Hiperhostel Maquinaria para Hostelería

38.875,00 €

8.163,75 €

José Coronel González

48.474,86 €

10.179,72 €

MH Industrial SLU

43.191,41 €

9.070,20 €

Tecnobar Servicios SL

43.300,00 €

9.093,00 €

Total Ekip SL

38.240,33 €

8.030,47 €

Vidal i Porta SL
43.748,77 €
9.187,24 €
Al plec tècnic s’especificaven les mesures i descripcions tècniques de cadascun dels elements i
d’acord amb les ofertes presentades.
S’accepten totes les ofertes presentades excepte l’oferta presentada per Alarsa Hostelera SL, que
no es pot acceptar per quan no aporta la descripció tècnica de l’equipament que es requeria a
l’apartat c) clàusula 8. Presentació de proposicions i documentació administrativa, per la qual
cosa es proposa a l’òrgan de contractació, la seva exclusió.
Atenent que l’oferta presentada per la mercantil Accensi Instal•lacions SL, és la més econòmica
però presenta possibles valors anormals o desproporcionats, procedeix iniciar el procediment
contradictori previst a l'article 149 de la Llei 9/2017 .
Per tot l’indicat es requereix a l’entitat Accensi Instal•lacions SL per tal que en el termini màxim de
5 dies hàbils a comptar a partir de la recepció del requeriment, aporti la informació i els
documents necessaris per tal que justifiqui i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell
dels preus o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit
l’anormalitat de l’oferta.
En data 3 de gener de 2022 i mitjançant la plataforma de contractació pública, la mercantil
Accensi Instal·lacions SL, dintre el termini atorgat, presenta la justificació a la seva oferta.
En data 11 de gener de 2022 la unitat técnica responsable del contracte, emet informe en el qual
es conclou que l’oferta presentada queda suficientment justificada i se la requereix per tal que
dins del termini de set dies hàbils a comptar des del mateix dia en què hagués rebut el
requeriment, presenti la documentació justificativa prevista a la clàusula 11 del plec de clàusules
administratives particulars.
L’empresa, Accensi Instal·lacions SL en data 17/01/2022, dintre del termini atorgat i mitjançant la
plataforma de contractació pública, ha donat compliment al requeriment de presentació de

documentació.
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada emès conjuntament pel TAE d’intervenció i la
Interventora municipals de data 3 de febrer de 2022.
Per l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER. Excloure l’oferta presentada per la mercantil Alarsa Hostelera SL, per quan no va aportar
la descripció tècnica de l’equipament que es requeria a l’apartat c) clàusula 8. Presentació de
proposicions i documentació administrativa.
SEGON. Adjudicar a l’empresa Accensi Instal•lacions SL, el contracte de subministrament
d’equipament de la cuina per al Centre Cívic d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques i l’oferta de l’adjudicatària així com en les condicions
següents:
- Preu 31.714,02 € + 6.659,94 €
- Termini d’entreaga: dos mesos a partir de l’endemà de la formalització del contracte
TERCER. El contracte de subministrament de l’equipament de la cuina de l’edifici del Centre Cívic
anirà amb càrrec a l’aplicació 05.232.625.00 del pressupost de l’any 2021.
QUART. La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació
per part del contractista proposat, de conformitat amb l’article 159.6 apartat g) de la LCSP, que haurà
de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent a la recepció de la notificaicó
de l’adjudicació.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari del contracte, resta de licitadors, Cap
d’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic i Intervenció.
La qual cosa li notifico per al seu coneixement i efectes, indicant-li que si es vol impugnar la
present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es
pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
La Secretària actal.

