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Interessat/ada de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE MANLLEU

ADJUDICACIÓ DELS LOTS NÚMEROS 1 I 3 I
DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL LOT
NÚMERO 2 DE L'OBRA "MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DEL MUSEU INDUSTRIAL DEL TER".
AST/372/2021

Localització de l'activitat

ASSUMPTA CROSAS I ARMENGOL, secretària
C E R T I F I C A:
Que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 5 d'abril de 2022, adoptà, per unanimitat
dels membres amb dret a vot assistents, entre
els acords següents:
ADJUDICACIÓ DELS LOTS NÚMEROS 1 I 3 I DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ
DEL LOT NÚMERO 2 DE L'OBRA "MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL
MUSEU INDUSTRIAL DEL TER". AST/372/2021
Part expositiva:
1. En la sessió del dia 02.11.2021 la Junta de Govern Local va aprovar els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars que regulen la contractació dels
tres lots de l'execució de l'obra "Millora de l'eficiència energètica del Museu Industrial del
Ter" i, seguidament, es
abreujat i atenent a un únic criteri de valoració, el preu, per a la seva adjudicació.
2. D
25.11.2021 (document amb referència número AST15I03CO) es van admetre a la licitació
les empreses següents:
NIF

Lots als quals es
presenta

A61039426

3

Denominació social
CONCOM, S.A.
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RENOVALTI 2017 S.L.

B67079251

3

GES TORELLÓ DE
CONSTRUCCIONS S.L.

B60938479

1

GESTIÓN DIAGONAL, S.L.

B62020953

1-2

SUNERGY TECNOVALLES,
S.L.

B67468363

3

ELECTROFLUXE, S.L.

B55361018

3

GISER XXI SERVEIS S.L.

B66216672

1

RIEMAR PROJECTES I
INSTAL.LACIONS S.L.

B17798521

3

3. En el mateix informe de la Unitat Tècnica de Contractació hi consta la següent valoració
de les proposicions incloses en el sobre Únic presentades a la licitació de cadascun dels
plec de clàusules administratives particulars:

LOT 1
LOT 1
Oferta
econòmica
(sense IVA)

LOT 1
Punts

GESTIÓN DIAGONAL,
S.L.

15.434,23

74,72

GISER XXI SERVEIS S.L.

14.966,68

100

Denominació social

LOT 2
Denominació social
GESTIÓN DIAGONAL,
S.L.

LOT 2
Oferta
econòmica
(sense IVA)
29.705,99

LOT 2
Punts

100

LOT 3
Denominació social

LOT 3
Oferta
econòmica
(sense IVA)

LOT 3
Punts
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RENOVALTI 2017 S.L.

18,87

SUNERGY TECNOVALLES,
S.L.

58,96

ELECTROFLUXE, S.L.

100

RIEMAR PROJECTES I
INSTAL.LACIONS S.L.

1,75

4.

a favor de les següents empreses per haver presentat la millor oferta i complir
estrictament amb les condicions establertes en els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars:
LOT 1 -

eu del Ter"Millora de l'eficiència
GISER XXI SERVEIS S.L.

LOT 2 -Substitució de la coberta del Museu del Terel Lot 2 del contracte administratiu "Millora de l'eficiència
GESTIÓN DIAGONAL, S.L.
LOT 3 -

dministratiu "Millora de l'eficiència
ELECTROFLUXE, S.L.

5.

va efectuar la classificació de les proposicions presentad
contracte per a cadascun dels lots i es va requerir al licitador que ha presentat la millor
oferta per a cada lot perquè presentés la documentació prevista a la clàusula 24 del plec
de clàusules administratives particulars.
6. Dins del
requeriment, les empreses proposades com a adjudicatàries dels Lots números 1 i 3 han
contract
documentació requerida, fet pel qual pertoca declarar desert aquest lot tot exigint-li
l 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de
penalitat
LOT

DENOMINACIÓ SOCIAL

Data tramesa

Data presentació
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requeriment

documentació
09-12-2021
(reg. 5673)

LOT 1

GISER XXI SERVEIS S.L

01-12-2021

LOT 2

GESTIÓN DIAGONAL, S.L.

01-12-2021

---------

LOT 3

ELECTROFLUXE, S.L.

01-12-2021

09-12-2021
(reg. 5663)

Fonaments de dret:
I.
endavant, LCSP), relatiu a la c
disposa que:
1. La Mesa de Contractació o, si no, l'òrgan de contractació classificarà, per ordre
decreixent, les proposicions presentades per posteriorment elevar la corresponent
proposta a l'òrgan de contractació, en el cas que la classificació es realitzi per la
Mesa de Contractació.
(...)
2. Un cop acceptada la proposta de la Mesa per l'òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta, de
conformitat amb el que disposa l'article 145 perquè, dins el termini de deu dies
hàbils (set dies hàbils en els procediments oberts simplificats i oberts simplificats
abreujats -art. 159.4.f LCSP-) presenti la documentació justificativa de les
circumstàncies a què es refereixen les lletres a) a c) de l'apartat 1 de l'article 140
empreses a les capacitats es recorri, sense perjudici del que estableix el segon
paràgraf de l'apartat 3 de l'esmentat article; de disposar efectivament dels mitjans
que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte
conforme a l'article 76.2; i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics, llevat que s'estableixi una altra cosa en els
plecs.
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigirdel 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si
s'hagués constituït, sense perjudici del que estableix la lletra a) de l'apartat 2 de
l'article 71.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a demanar la
mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
3. L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents
a la recepció de la documentació. En els procediments negociats, de diàleg
competitiu i d'associació per a la innovació, l'adjudicació concretarà i fixarà els
termes definitius del contracte.
No podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició
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que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.
II.
1.

ls candidats i

2.
rmació
en tot cas hi ha de figurar la següent:
esumida de les

8, els motius de la decisió de no-equivalència o de la
requisits de rendiment o a les exigències funcionals; i un desglossament de les
valoracions assignades als diferents licitado
de
desenvolupament de les negociacions o el diàleg amb els licitadors.
formalització del contracte de conformitat a
3.

estableix la disposició addicional quinzena.

III.

ls contractes que subscriguin les
a
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el contractista
corren a càrrec seu. En cap cas no es poden incloure en el document en què es
formalitzi el contracte clàusules que impliquin una alteració dels termes de
ació.

IV.

especial en matèria de contractació, la formalització no podrà efectuar-se abans que
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udicació als
licitadors i candidats. Després, els serveis dependents de l'òrgan de contractació
requeriran l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en termini no superior a cinc
dies a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, una
vegada transcorregut el termini abans esmentat sense que s'hagués interposat recurs
que comporti la suspensió de la formalització del contracte.
En la resta de casos, la formalització del contracte s'ha d'efectuar no més tard dels
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als
licitadors.
V.

Els apartats 4 i 5 del mateix article 153 recullen que:
4. Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte
dins el termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït, sense perjudici del que
estableix la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71.
En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació
establerta a l'apartat 2 de l'article 150 de la present Llei, resultant d'aplicació els
terminis establerts en l'apartat anterior .
5. Si les causes de la no-formalització són imputables a l'Administració, s'ha
d'indemnitzar el contractista dels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.

VI.
publicar, juntament amb el contracte corresponent, en un termini no superior a quinze
de contractació. Quan el contracte estigui subjecte a una regulació harmonitzada,
Europea».
VII.
de contenir la in
VIII.
mantenir un registre de contractes, en el qual cal inscriure-hi les dades bàsiques dels
contractes adjudicats per les diferents administracions públiques i altres entitats del
sector públic subjectes a aquesta Llei.
(...)
3. Els poders adjudicadors han de comunicar al Registre de contractes del sector
públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes adjudicats per ells,
afegit.
comunicacions esmentades, així com el termini per efectuar-

iacions

Unitat / Àrea

Negociat adm SSGG - Àrea de Serveis generals
JEM
Codi de verificació

Document

Expedient

ASG16I00JH

AST/372/2021

reglament.

ls contractes

inclòs, sempre que el sistema de pagament utilitzat pels poders adjudicadors sigui el
de bestreta de caixa fixa o un altre sistema similar per efectuar pagaments menors.

(...)

inistracions públiques que disposin de registres de contractes
anàlegs en el seu àmbit de competències, la comunicació de dades a què es refereix
contractes respectius.

administratiu és de la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, per delegació de
ny, de
delegació de competències en matèria de contractació a la Junta de Govern Local, atenent al
solució per tal que
informa, ha de respondre als següents:
ACORDS:
Primer. Adjudicar el Lot número 1 (
berta del Museu del Ter)
del contracte administratiu "Millora de l'eficiència energètica del Museu Industrial del Ter" a
GISER XXI SERVEIS S.L., amb NIF B66216672, per ser la licitadora que ha
mplir els requisits previstos en els
plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars reguladors
IVA inclòs).
Segon. Adjudicar el Lot núm
del contracte administratiu "Millora de l'eficiència energètica del Museu Industrial del Ter" a
ELECTROFLUXE, S.L., amb NIF B55361018, per ser la licitadora que ha presentat
econòmicament més avantatjosa i complir els requisits previstos en els plecs de
licitació, pel preu total de 26.470,68
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Tercer. Autoritzar i d
es contractacions
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent:

i amb

Aplicació pressupostària

0311 333 6320000 Adequació edifici per fotovoltaica
Quart.
GESTIÓN DIAGONAL, S.L., amb NIF B62020953, pel fet de no haver presentat en temps i
forma la document
en aquest lot, i imposar-

Cinquè.
udicació del Lot número 2 (Substitució de la
coberta del Museu del Ter) del contracte administratiu "Millora de l'eficiència energètica del
Sisè. Informar a les empreses GISER XXI SERVEIS S.L. i ELECTROFLUXE S.L.
amb el que disposa la clàusula 27 del plec de clàusules administratives particulars, la
formalització del contracte
de la re
perfeccionament del contracte.
Setè.

(Instal·lació fotovoltaica
no començarà a compt
(Substitució de la coberta del Museu del Ter)

coberta del Museu del Ter.
Vuitè.
acords.
Novè. Remetre al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, en el termini
als efectes
establertes per la Llei de transparència.
Desè. Publicar aquests acords
termini no superior a quinze dies des

.

Onzè. Notificar
que van concórrer a la licitació tot informant-los que poden consultar les valoracions de les
informe de la Unitat Tècnica de Contractació penjada al perfil del
comunicar-los a la Intervenció i a la Tresoreria Municipals i a
la tècnica responsable del Servei de Medi Ambient, aquesta darrera en qualitat de persona
GESTIÓN DIAGONAL, S.L. caldrà
adjuntar-
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estén
queden registrades a la seva signatura electrònica.

Vist i plau
F_FIRMA_7

F_FIRMA_1
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