AURUM POOL S.L.
Expedient: 424/2022
NOTIFICACIÓ
Per la present se li notifica per el seu coneixement i als efectes oportuns la Resolució d’alcaldia
núm. 252 /2022 de data 15 de juny de 2022 que literalment es transcriu:
“RESOLUCIÓ
Antecedents
Per Decret d’alcaldia núm. 210/2022 de data 18 de maig del 2022 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de la Piscina Municipal de la
Secuita durant dos anys mitjançant procediment obert simplificat sumari, convocant la seva
licitació.
En aquesta mateixa Resolució es va aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regien la contractació.
En data 18 de maig de 2022 es va penjar al perfil del contractant l’anunci de licitació atorgant
un termini de presentació d’ofertes de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació; aquest termini va finalitzar el dia 1 de juny de 2022 a les 23:59 hores.

-

Blue Alfa Safety S.L. en data 23-05-2022 a les 13:44 hores.

-

Aurum Pools S.L. en data 23-05-2022 a les 13:49 hores.

-

Ezeserveis 2021 S.L. en data 27-05-2022 a les 18:50 hores.

En data 2 de juny de 2022 a les 10:50 hores es va procedir a l’obertura de les ofertes
presentades per via telemàtica a la Plataforma de la Contractació de la Generalitat de
Catalunya (perfil del contractant de l’Ajuntament de la Secuita) resultant les següents ofertes
per ordre de millor oferta presentada:
OFERTANT

PREU CONTRACTE

PREU CONTRACTE (IVA INCLÒS)

1. AURUM POOL S.L.

17.774,00 €

21.506,54 €

2. BLUE ALFA SAFETY S.L.

19.774,00 €

23.926,54 €

3. EZESERVEIS 2021 S.L

23.000,00 €

27.830,00 €

Vistes les ofertes presentades, la Secretaria-Interventora de l’Ajuntament proposa a l’empresa
AURUM POOL S.L., per a la adjudicació del contracte, per resultar l’oferta econòmicament
més avantatjosa d’acord amb el Plec de clàusules Administratives Particulars reguladores del
contracte del servei de manteniment de les instal·lacions a la Piscina Municipal de la Secuita
(Clàusula 16).
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Van presentar proposta els següents licitadors:

Per Decret d’alcaldia núm. 237/2022 de 2 de juny es va declarar com a millor proposta, la
presentada per l’empresa AURUM POOL S.L per l’import del contracte de 17.774,00 € i de
21.506,54 € (IVA inclòs).
En el mateix decret es va requerir a AURUM POOL S.L la documentació indicada en la clàusula
17 del PCAP, documentació necessària per tal de procedir a l’adjudicació del contracte del
servei de manteniment de les instal·lacions de la Piscina Municipal de la Secuita durant dos
anys pel preu ofertat. En data 2 de juny de 2022 (2022 S-RE-621) es va cursar la notificació de
la resolució de requeriment de documentació prèvia a la contractació 9 del juny de 2022
En data 13 de juny de 2022 (2022 E-RE-378) AURUM POOL S.L va presentar la documentació
requerida, necessària per tal de procedir a l’adjudicació del contracte del servei de
manteniment de les instal·lacions a la Piscina Municipal de la Secuita durant dos anys.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Plecs de Clàusules administratives Particulars i Plecs de clàusules tècniques.
Atès que l’òrgan de contractació és l’alcaldia conforme a la Disposició addicional Segona de la
Llei de contractes del sector Públic Llei 9/2017, de 8 de novembre
Per tot l’exposat

PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de la Piscina
Municipal de la Secuita durant dos anys a l’empresa AURUM POOL S.L per l’import de
17.774,00 € (DISSET MIL SET-CENTS SETANTA QUATRE MIL EUROS)
i de
21.506,54 €
( VINT-I-UN MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA -QUATRE CÈNTIMS) (IVA inclòs) i en
les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regulen aquesta contractació.
SEGON.- Disposar la despesa a l’aplicació pressupostària 3400-21300: manteniment zona
esportiva.
TERCER.- Designar com a responsable del contracte al regidor Sr. Marc Saperas Ruiz, Regidor
de Joventut, Festes i Esport.
QUART.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
CINQUÈ. Notificar aquesta Resolució a l’adjudicatari, AURUM POOL S.L , advertir-li que la
formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació de la resolució
d'adjudicació. Un cop signada, l’haurà de enviar a l’Ajuntament.
SISÈ. Designar com a responsable del contracte al regidor Sr. Marc Saperas Ruiz, Regidor de
Joventut, Festes i Esport
SETÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

Codi Validació: 5CZZE73JQDTC5G5Q45Q2MQ7RJ | Verificació: https://lasecuita.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

RESOLC

VUITÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
NOVÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

En la Secuita a la data de la signatura.
Eudald Roca Gracia, Alcalde.”

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es pot interposar, alternativament
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes, a comptar des de el dia següent al de la recepció de la notificació d’acord
amb el que disposen els art. 123 i 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre , del Procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques;, o bé recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona , en el termini de dos mesos a comptar
des de el dia següent a la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’art 46 de la Llei
29/1998 de 13 juliol, de la Jurisdicció Contenciós. No obstant, es podrà interposar qualsevol
altre recurs que consideri convenient.

Ana Sanz Verge (Secretaria-Interventora)
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En la Secuita, a la data de la signatura electrònica

