CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/17

Junta de govern local

SANTIAGO JOAQUIN UZAL JORRO, EN QUALITAT DE SECRETARI ACCIDENTAL
D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 13 / d’octubre / 2021 s’adoptà l’acord següent:
Proposta d’acord de declarar deserta la licitació del contracte d’obres
d’ampliació i reforma de patologies a l’Escola Bressol de Castellterçol – Fase 1
(exp. 593/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vista l’acta de la Mesa de contractació del procediment de referència, relatiu a la
contractació de les obres d’ampliació i reforma de patologies a l’Escola Bressol de
Castellterçol – Fase 1, amb el contingut literal següent:
“A l'Ajuntament de Castellterçol, el dia 24 de setembre de 2021, es constitueix la
Mesa de Contractació per a l'adjudicació del contracte de referència.
S’ha procedit a la qualificació prèvia dels documents presentats dintre del termini i en
la forma escaient.

 RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS S.L., presenta una oferta de
38.650,10€, que afegint el 21% d’IVA, ascendeix a 46.766,62€. I ofereix una
ampliació del termini de garantia de dos anys.
Pel que fa a la proposició formulada per B28 CONSTRUCCIONS S.L., la mateixa no
correspon amb l’objecte del contracte d’obres per a les obres d’ampliació i reforma de
patologies a l’Escola Bressol de Castellterçol – Fase 1. Per aquest motiu no és
admesa.
En conseqüència, la Mesa proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació del
contracte d’obres obres d’ampliació i reforma de patologies a l’Escola Bressol de
Castellterçol – Fase 1 a l'únic licitador que ha presentat una proposició valida:
RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS S.L., per un preu de 38.650,10€, que
afegint el 21% d’IVA, ascendeix a 46.766,62€, i una ampliació del termini de garantia
de dos anys.
L’empresa està incursa en una prohibició de contractar d’abast limitat que no afecta la
present licitació, d’acord amb les dades que figuren inscrites al RELI i al ROLECE.
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La Mesa de Contractació declara admeses les següents proposicions:

S’ha comprovat en el RELI que l’empresa proposada com a adjudicatària està
degudament constituïda, que el signant de la proposició ostenta poder bastant per
formular l'oferta, però no s’ha pogut acreditar bastant que ostenti la solvència
econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas la classificació, corresponent exigides
al PCAP. Caldrà doncs requerir a l’empres proposada com adjudicatària l'actualització
de les dades corresponents als efectes de l’oportuna comprovació. A aquests efectes
es requerirà mitjançant comunicació electrònica al licitador proposat com a
adjudicatari perquè constitueixin la garantia definitiva, tot això en el termini de 7 dies
hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació.
Si l’empresa licitadora no presenta la documentació requerida o no constitueix la
garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que retira la seva oferta.
I sense més assumptes s’aixeca la sessió.»
Vista l’acta de la Mesa de contractació del procediment de referència, de data 6
d’octubre del 2021, amb el contingut literal següent:
“Havent-se procedit en data 24 de setembre del 2021 a requerir a l’empres proposada
com adjudicatària, RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS S.L, l’actualització de
les dades que figuren al RELI als efectes de l’oportuna comprovació, i a la constitució
de la garantia definitiva, tot això en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de
l'enviament de la comunicació electrònica, i no havent-ho fet, cal entendre que ha
retirat la seva oferta.
En conseqüència, atesa la manca d’ofertes vàlides, la Mesa eleva a l’òrgan de
contractació la proposta de declarar deserta la licitació.
I sense més assumptes s’aixeca la sessió.»

Sotmès l'assumpte a votació per unanimitat dels assistents, s'acorda:
Primer.- Declarar deserta la licitació del contracte d’obres d’ampliació i reforma de
patologies a l’Escola Bressol de Castellterçol – Fase 1, per manca d’ofertes vàlides.
Segon.- Publicar aquest acord al Perfil de Contractant de l’Ajuntament, i notificar-la
als interessats.
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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El regidor delegat de l'Àrea de Territori, Marc Romero Puente, ha elevat a la Junta de
Govern Local la següent proposta d'acord.

