JGL de 19 de novembre de 2019
ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE
LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DELS EDIFICIS
MUNICIPALS
D’acord amb el que preveu la normativa en matèria de contractació, es va considerar
que el procediment més adequat per a l’adjudicació és el procediment obert simplificat,
oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris de valoració.
[...]
La puntuació obtinguda per l’oferta econòmica, i la total obtinguda per cada una de les
empreses és la següent:
PLA DE
GESTIÓ (45
punts)

PREU (50
punts)

PREU HORA (5
punts)

TOTAL

BCL

25,00

46,38

3,59

74,97

ELECNOR

31,50

49,87

5,00

86,37

ENGIE

30,00

46,77

4,67

81,44

INSERTEC

29,00

50,00

3,44

82,44

Per la qual cosa la mesa de Contractació ha establert que la oferta més avantatjosa,
d’acord amb el plec de clàusules administratives de la licitació, és la presentada per
l’empresa ELECNOR SA amb el NIF A48027056, pel preu de 20.569,65 € (IVA inclòs):
16.999,71 € més 3.569,94 € d’IVA; proposant a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte del servei de MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE
CLIMANTITZACIÓ I VENTILACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE LA SELVA DEL
CAMP a aquesta empresa.
S’ha requerit a l’empresa ELECNOR SA, amb el NIF A48027056, perquè en el termini
que concreta el plec de clàusules, comptat des de la recepció d’aquesta notificació:
- acrediti la possessió i validesa dels documents exigits per a prendre part en la
licitació,
- aporti la documentació acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
- acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import del 5% del preu
d’adjudicació
En el cas de no complimentar-se adequadament l’anterior requeriment en el termini
assenyalat, s’entendria que el licitador ha retirat l’oferta, i en tal cas, es procediria a
demanar la documentació al següent licitador, per ordre de classificació.

Plaça Major, 4
43470 La Selva del Camp
Telèfon 977 84 40 07
www.laselvadelcamp.cat

En data 14-11-2019, dins el termini de 10 dies, l’empresa ELECNOR SA ha presentat
la documentació concretada en el plec, així com un aval per import 849,99 €.
FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable:
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Per tot l’exposat, la junta de govern ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei de MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS DE CLIMANTITZACIÓ I VENTILACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS
DE LA SELVA DEL CAMP a l’empresa ELECNOR SA, amb el A48027056, per import
pel preu de 20.569,65 € (IVA inclòs): 16.999,71 € més 3.569,94 € d’IVA
SEGON.- Requerir a l'empresa ELECNOR SA perquè en el termini màxim de 15 dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
TERCER.- Notificar aquest acord als licitadors que han participat en el procés de
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
QUART.- Donar la publicitat reglamentària a aquest acord, amb el contingut mínim
establert a l’article 151.4 TRLCSP
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 de l'endemà notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de
quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació
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