R/N: CEB/CP00027 CEB-2022-3

Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

CEB-2022-3-2

Unitat
promotora

Servei de Nova Construcció

Procediment

Obert

Objecte

Mobiliari EBM Teixonera

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Obres

ANTECEDENTS
I.- Atesa la documentació presentada per les empreses licitadores,
II.- A la vista dels informes tècnics que figuren en l’expedient de referència,
III.- Considerant de conformitat la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació,
d’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
IV.- Atès que l’empresa ERGOKIDS, SL, NIF A66113937, proposada per a ser
adjudicatària del present contracte, ha presentat la documentació demanada en el
requeriment que li va ser notificat.
L’Òrgan de Contractació, acceptant i donant per reproduïts els arguments descrits en
la proposta i atenent a la proposició més avantatjosa

FONAMENTS DE DRET
S'han acomplert els tràmits legalment establerts per a l'adjudicació d'aquest contracte.
Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 50, 151 i 158
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i d'acord amb la proposta
d'adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació.
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RESOLC
PRIMER.- D’acord amb els informes que consten al perfil de contractant de valoració
del sobre B i de valoració del sobre C, i de conformitat amb la proposta d’adjudicació
de la Mesa de contractació, ADJUDICAR el contracte d’Obres de construcció i
serveis de control de qualitat, subministrament i muntatge del mobiliari i
equipament de la nova escola-bressol municipal la Teixonera al carrer Arenys nº
83, districte d’Horta-Guinardó, Barcelona, Lot 2, a l’empresa ERGOKIDS, SL,
amb CIF A66113937, per un import de 99.451,60€, abans d’IVA i la quantitat de
20.884,84€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, essent la quantitat total de
l’adjudicació de 120.336,44€, IVA inclòs d’acord amb la seva oferta que s’adjunta, per
ésser la més avantatjosa econòmicament, i sota els següent compromisos adquirits
d’acord la seva oferta econòmica (sobre C):
• Millora del termini de garantia: 2 setmanes de ampliació de garantia
• Percentatge de personal propi amb contracte laboral indefinit adscrit a l’obra: 100%
i amb estricta subjecció a la resta de condicions establertes en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, així com en el Plec de Prescripcions Tècniques, i de
conformitat amb l’oferta presentada per l’adjudicatari.
L’aprovació d’aquest acte, o en el seu cas, amb la signatura del contractes per les
parts implica l’autorització a les unitats administratives per a la comptabilització del
compromís de la despesa en el sistema corporatiu de comptabilitat GECAT i
l’autorització per a la comptabilització del reconeixement de les obligacions
econòmiques derivades que haurà d’efectuar-se un cop la unitat administrativa
competent certifiqui l’efectiva prestació de l’objecte contractual.
SEGON.- CONVOCAR l’adjudicatari per tal que comparegui en un termini màxim de
cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de recepció de l’adjudicació,
per tal de formalitzar el contracte.
TERCER.- PROCEDIR a la comunicació de l’adjudicació del present contracte al
Perfil delcontractant de l’entitat.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a tots els interessats.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica
La gerent del Consorci d’Educació de Barcelona

Mercè Massa Rincón
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Quadre annex

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, les
persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa
competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu
l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva notificació, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm.
5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos
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