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CL_2020_10_SU – RESOLUCIÓ CONTRACTACIÓ

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ
CONTRACTACIÓ- Licitació del SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN
FUNCIONAMENT DE NOVES TORRETES PEL MOLL LIMA A MARINA DE BADALONA. Exp.
CL_2020_10_SU.

ANTECEDENTS
1.- Per Acord del Gerent de Marina de Badalona, S.A. de 7 de setembre de 2020 s’aprovà
l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de “Subministrament, instal·lació
i posada en funcionament de noves torretes pel Moll Lima a Marina de Badalona”, Expedient
CL_2020_10_SU, per la via del procediment negociat sense publicitat, per un import de
licitació de 60.168.-€, IVA exclòs.
2.- En data 8 de setembre de 2020 es va enviar invitació per a presentar oferta a l’empresa
EQUIPORT, S.L.
3.- En data 21 de setembre de 2020 va finalitzar el termini de presentació de les proposicions,
havent presentat oferta l’empresa convidada, EQUIPORT, S.L.
4.- En data 7 d’octubre de 2020 es va convocar la Mesa de Contractació, per a l’obertura dels
arxius electrònics del Sobre Únic, de l’oferta presentada.
5.- De l’examen de la “Documentació Administrativa” inclosa en l’arxiu electrònic del Sobre
Únic, es van trobar defectes en la documentació presentada per l’empresa EQUIPORTS, S.L.,
i se la va requerir per a la seva esmena. Va completar el tràmit d’esmena en temps i forma
tal com queda reflectit en l’acta de la Mesa de Contractació del dia 26 d‘octubre de 2020.
6.- En data 9 d’octubre de 2020 es comunica a l’empresa EQUIPORT, S.L. l’inici del
procediment de negociació, i se la convoca el dia 13 d’octubre de 2020 per analitzar la
proposta presentada.
El plec de clàusules administratives i particulars, en la seva clàusula 16 estableix que el criteris
objecte de negociació seran el preu i el termini d’execució dels treballs. Els plecs que regeixen
el procediment estableixen un pressupost del licitació de 60.168.-€, IVA exclòs, i una durada
màxima del contracte de 6 setmanes.
7.- En data 16 d’octubre de 2020 es va comunicar al licitador la finalització de la fase de
negociació, i es va requerir a l’empresa EQUIPORT, S.L. a que presentés oferta definitiva.
8.- En data 19 d’octubre de 2020 va finalitzar el termini de presentació de la proposició, i
l’empresa EQUIPORT,S.L. va presentar oferta definitiva.
9.- Un cop rebuda l’oferta definitiva, es va dur a terme la valoració de l’oferta presentada per
l’empresa licitadora, mitjançant informe de valoració elaborat pel Departament Tècnic, que
s’incorporà a l’expedient.
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L’informe de valoració emès indicava que la proposta econòmica oferta per EQUIPORT, S.L.
era la següent:
NOM DEL
LICITADOR
Equiport, S.L.

IMPORT OFERTA
(IVA exclòs)
60.168.-€

TERMINI
D’EXECUCIÓ
6 setmanes

Que en la reunió mantinguda amb el licitador el dia 13 d’octubre, aquest va manifestar que
l’empresa que fabrica els elements a subministrar els havia manifestat que tenien uns nivells
de producció que els permetia fer una rebaixa en el preu i en el termini de fabricació, el que
els permetia presentar la següent oferta definitiva:
NOM DEL
LICITADOR
Equiport, S.L.

IMPORT OFERTA
(IVA exclòs)
58.168.-€

TERMINI
D’EXECUCIÓ
5 setmanes

En les seves conclusions va proposar a la Mesa que fes proposta d’adjudicació a favor de
l’empresa EQUIPORT, S.L.
10.- Atès l’informe de valoració de l’oferta presentada, la Mesa de Contractació en data 26
d’octubre de 2020 va proposar a l’Òrgan de Contractació l’adjudicació del contracte de
“Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de noves torretes pel Moll Lima a
Marina de Badalona” a l’empresa EQUIPORT, S.L., per un import de 58.168.-€, IVA exclòs.
11.- El 26 d’octubre de 2020 es requerí a l’empresa EQUIPORT, S.L., perquè presentés tota
la documentació que s’especifica a la clàusula 17 del plec de clàusules administratives
particulars que regulen aquesta contractació, d’acord amb l’article 150.2 de la LCSP.
12.- Dins del termini màxim atorgat, l’empresari que en va resultar proposat EQUIPORT, S.L..
ha presentat tota la documentació que li ha estat requerida, i ha dipositat a favor de Marina
de Badalona, S.A. la garantia definitiva per l’import de 2.908,40.-€, equivalent al 5% del preu
d’adjudicació del contracte.
13.- Els informes tècnics emesos així com les actes de les Meses de Contractació de
l’expedient de contractació estan publicats al Perfil del Contractant de Marina de Badalona,
S.A.
FONAMENTS JURÍDICS
En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), i concretament els articles 168.a.2º que habilita a que
es puguin encomanar a un empresari determinat per no existir competència per raons
tècniques, i 168.c.2º que contempla que en casos d’ampliació del subministraments o
instal·lacions existents, el canvi de proveïdor obligués a l’òrgan de contractació a adquirir
material amb característiques tècniques diferents, de manera que donés lloc a
incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús i de manteniment desproporcionades.
Els articles 169.5 i 170.2 determinen el procediment a seguir quan únicament hi participi un
candidat.
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En virtut de tot això, RESOLC:

PRIMER.- ADJUDICAR el procediment de contractació relatiu al contracte
“Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de noves torretes pel Moll
Lima a Marina de Badalona.” amb expedient CL_2020_10_SU, a favor de l’empresa
Equiport, S.L. amb CIF: B60526555, per un import de cinquanta mil cent seixanta-vuit
euros (58.168.-€), i l’IVA al 21% de dotze mil dos-cents quinze euros amb vint-i-vuit
cèntims (12.215,28.-€), resultant un import total setanta mil tres-cents vuitanta-tres
euros amb vint-i-vuit cèntims (70.383,28.-€).
SEGON.- COMUNICAR a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils següents a
l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de formalitzar el corresponent
contracte.
TERCER.- PUBLICAR l’Adjudicació del contracte al Perfil del Contractant de Marina de
Badalona, S.A.
Badalona, a 12 de novembre de 2020
L’Òrgan de Contractació

Manuel Sanz Martínez
Enginyer de Camins
GERENT DE MARINA DE BADALONA, S.A.
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