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PEDRO CARMONA PÉREZ, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES
DE LLOBREGAT

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària
de dia 24 de desembre de 2021 es va acordar aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, relatiu al contracte d’obres d’adequació i
reforma de l’Espai Jove Remolí, amb un pressupost màxim
total de licitació de 92.370,64 euros, més 19.397,83 euros
en concepte d’IVA (import total, 111.768,47 euros, IVA
inclòs), així com els plecs de condicions econòmiques
administratives
i
tècniques
que
regeixen
aquesta
contractació.
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat
per a la presentació de les ofertes s'han presentat les
següents empreses:
FARECLIMA SL
EXPERT LINE, S.L.
GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL
ESTAYC, S.L.
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L.
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.
INADHOC HABITAT, S.L.
PLAN YOUR FUTURE SL
En data 26 de gener de 2022 es constitueix la Mesa de
contractació per a efectuar l'obertura del sobres únics.
Cal indicar que respecte l’oferta presentada per PLAN YOUR
FUTURE SL
s’ha de considerar exclosa atès que no va
presentar el pressupost desglossat (no inclou els preus
unitaris, ni pressupostos parcials per capítols) tal com
s’especifica
al
punt
12
del
Plec
de
CondicionsAdministratives, donant trasllat de les mateixes als
serveis tècnics municipals responsables del contracte a
efectes de valoració de les seves ofertes.
Seguidament, per part del secretari de la Mesa es
procedeix a l'obertura del sobre únic de documentació
administrativa i proposició econòmica, de les empreses
presentades, pel seu ordre de presentació, els quals
contenen la documentació relativa a aquests extrems, amb
el següent resultat:
Núm
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CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local Ordinària del dia
8 d’abril de 2022, va adoptar el següent acord:

1
2
3
4
5

EMPRESES
FARECLIMA SL
EXPERT LINE SL
GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS
SOSTENIBLES SL
ESTAYC SL
CONSTRUCCIONES Y

Oferta
€

IVA
€

Termini de
garantia
(mesos)

72.421,71
86.513,35

15.208,56
18.167,80

36
36

82.040,31

17.228,47

36

81.172,88
76.021,05

17.046,30
15.964,42

36
36
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REHABILITACIONES VICENÇ SL
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
INADHOC HABITAT, SL
PLAN YOUR FUTURE SL (1)

6
7
8

SIGNAT
20/04/2022 17:12

88.213,96
80.581,85
81.275,98

18.524,93
16.922,19
17.067,96

36
36
30 (2)

(1) Per la oferta presentada per PLAN YOUR FUTURE SL es proposa la
seva exclusió per no presentar el pressupost desglossat (no inclou els
preus unitaris, ni pressupostos parcials per capítols) tal
com
s’especifica al punt 12 del Plec de Condicions-Administratives.
(2) Si bé el licitador en la seva oferta marca la casella que amplia
el termini de garantia fins a 36 mesos, indica de forma escrita que el
termini de garantia es de 30 mesos

Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes
admeses i en aplicació dels criteris d’adjudicació
previstos en els plecs, els resultat va ser el següent:

Núm

EMPRESES

1
2
3
4

FARECLIMA SL
EXPERT LINE SL
GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES SL
ESTAYC SL
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ
SL
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
INADHOC HABITAT, SL

5
6
7

Oferta
€

Puntuació

72.421,71
86.513,35
82.040,31
81.172,88

90,00
75,34
79,45
80,30

76.021,05

85,74

88.213,96
80.581,85

73,89
80,89

Criteri increment del termini de garantia:
Núm
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Criteri oferta econòmica:

EMPRESES

Oferta
(mesos)

Puntuació

1
2
3

FARECLIMA SL
EXPERT LINE SL
GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES
SL

36
36

10
10

36

10

4

ESTAYC SL

36

10

5
6
7

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES
VICENÇ SL
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
INADHOC HABITAT, SL

36
36
36

10
10
10

De la suma de la puntuació de tots els criteris
d’adjudicació, la puntuació total en ordre decreixent va
ser la següent:
EMPRESES
FARECLIMA SL
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ SL
INADHOC HABITAT, SL
ESTAYC SL
GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES SL
EXPERT LINE SL

Puntuació
total
100,00
95,74
90,89
90,30
89,45
85,34
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CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
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83,89
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Atès que de les empreses presentades, un cop realitzats
els càlculs per a la determinació d’ofertes anormals o
desproporcionades dona per resultat que l’oferta amb la
millor classificació (FARECLIMA SL) resulta presumptament
anormal o desproporcionada, i per tant es va sol·licitar
requerir
a
l’empresa
FARECLIMA
SL
una
sèrie
de
documentació amb la finalitat de justificar l’oferta
presentada.
Notificat el requeriment de justificació de l’oferta,
mitjançant ofici de data 18/02/2022 amb registre de
sortida 2796 i presentada la documentació en data
23/02/2022, requerida en temps i forma per l’empresa
FARECLIMA SL, segons els serveis tècnics municipals
consideren l’oferta com a justificada i per tant proposen
a la mesa de contractació la seva adjudicació.
Per l’anterior, la mesa de contractació reunida en data 3
de març de 2022 proposa a l’òrgan de contractació
l’exclusió de l’oferta presentada per l’empresa PLAN YOUR
FUTURE SL. A més, es determina que l’empresa amb l’oferta
amb millor relació qualitat-preu per a ser proposada com
empresa adjudicatària del contracte d’obres d’adequació i
reforma de l’Espai Jove Remolí ha estat FARECLIMA SL per
un import total d’adjudicació de 87.630,27 €, amb un
import net de 72.421,71 €, i una part d’IVA de 15.208,56
€, que correspon a una baixa del 21,5966133828 %, i un
termini d’execució de 12 setmanes, així com la resta de
compromisos inclosos a l’oferta.
En aquest sentit, per acord de la Junta de Govern Local en
sessió ordinària de 11 de març de 2022 es va excloure de
la classificació l’oferta presentada per la empresa PLAN
YOUR FUTURE, S.L a proposta de la Mesa de contractació, de
conformitat amb la justificació manifestada pels serveis
tècnics municipals i es va requerir a l’empresa FARECLIMA
SL, per a què en el termini dels 7 dies hàbils següents al
de la notificació d’aquest requeriment, presentes en
aquest ajuntament la documentació que s’indica a la
clàusula
19.e)
del
Plec
de
clàusules
econòmiques
administratives que regeixen en aquesta licitació i
diposites en la Tresoreria municipal la quantitat de
7.242,17 € en concepte de garantia definitiva per executar
el contracte d’obres d’adequació i reforma de l’Espai Jove
Remolí.
L’empresa FARECLIMA, S.L ha dipositat l’esmentada garantia
definitiva i la documentació acreditativa del compliment
de les obligacions tributaries i amb la seguretat social i
la documentació que acredita la capacitat i solvència
exigida segons les previsions dels plecs de clàusules
econòmiques administratives.
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Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis
Jurídics d’aquest Ajuntament, i a tenor del que disposa la
disposició addicional segona i l’art. 159 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
S’acorda:
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1.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar
el contracte d’obres d’adequació i reforma de l’Espai Jove
Remolí a l’empresa FARECLIMA, S.L (NIF B63771109) per un
import total 87.630,27 €, amb un import net de 72.421,71
€, i una part d’IVA de 15.208,56 €, que correspon a una
baixa del 21,5966133828 %, i un termini d’execució de 12
setmanes, així com la resta de compromisos inclosos a
l’oferta.
2.- Aprovar la disposició de la despesa a favor de
l’empresa FARECLIMA, S.L (NIF B63771109) per un import
total de 87.630,27 €, amb càrrec a la següent partida 12
93302 63200 2020 4 INVER 43 REFORMA REMOLI.
3.- Mantenir l’autorització corresponent al
del contracte d’augment màxim de despesa
variacions del nombre d’unitats executades,
8.763,03 € respecte a la partida 12 93302
INVER 43 REFORMA REMOLI.

10% del preu
per possibles
per import de
63200 2020 4

4.- Anul·lar l’autorització de la despesa per un import
total de 15.375,17 € respecte a la partida 12 93302 63200
2020 4 INVER 43 REFORMA REMOLI.
5.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el
contracte en el termini màxim dels 15 dies hàbils següents
al de la notificació de la present adjudicació.
6.- Notificar la present adjudicació als licitadors i,
simultàniament, publicar-la en el perfil del contractant,
juntament amb l’informe tècnic de valoració de les
proposicions.
7.- L'objecte del contracte es
supervisió de les següents persones:

realitzarà

sota

la

En Francesc López Pavon, arquitecte, Director Adjunt de
Projectes Urbans.
En Agustí Erta Solans, arquitecte tècnic, Tècnic de
Projectes Urbans.
I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb
l’advertiment
de
l’article
206
del
Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, amb el vistiplau de l’alcaldessa.

