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Joan Manuel Ferrera Izquierdo, Secretari general de l'Ajuntament de la Vila
de CARDEDEU
(Vallès Oriental).
CERTIFICO: Que la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Cardedeu a la
sessió del dia 10 de juny de 2021, va adoptar, entre altres, els següents
acords:
“

PRP2021/408 – EXP. 2020/4499
-ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT
D'UNA
MÀQUINA
MINICARREGADORA AMB UN BRAÇ AMB PALA EXCAVADORA
(RETROEXCAVADORA) PER A LA BRIGADA MUNICIPAL

Classificador:Certificat -

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Atès que de conformitat amb l’acord quart de la resolució que aprovava
l’inici de l’expedient de contractació, es va publicar l'anunci de licitació en el
perfil de contractant juntament amb la documentació prevista a la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, perquè en el
termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la seva publicació en
el perfil del contractant, les licitadores interessades presentessin les seves
proposicions.
Vist que el termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el dia 12
d’abril de 2021, a les 14 hores.
Vist l’informe del Cap de la Brigada municipal, de data 25 de maig de 2021,
que textualment diu:

Metadades

d407498a93c84410a527a4d6e6683211001

Atès que en data 11 de març de 2021, es va aprovar per la Junta de Govern
Local, l’inici de licitació del contracte de subministrament d’una màquina
minicarregadora amb un braç amb pala excavadora (retroexcavadora) per a
la brigada municipal, convocant la seva licitació, mitjançant procediment
obert simplificat tramitat de forma sumària de conformitat amb l’article
159.6 LCSP, amb un pressupost base de licitació de 44.214,88 € + 9.285,12
€ (iva al 21 %), 53.500 € IVA inclòs.

“Expedient: SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA MINICARREGADORA AMB UN BRAÇ
PALA EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) PER A LA BRIGADA MUNICIPAL
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Assumpte:
Proposta
d’adjudicació
SUBMINISTRAMENT
D'UNA
MÀQUINA
MINICARREGADORA AMB UN BRAÇ PALA EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) PER
A LA BRIGADA MUNICIPAL
INFORME DE LA UNITAT TÈCNICA DE VALORACIÓ DE LES OFERTES I DE
FORMULACIÓ DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
En

relació

amb

el

MINICARREGADORA

contracte
AMB

de

SUBMINISTRAMENT

UN

BRAÇ

AMB

DE

UNA

PALA

MÀQUINA

EXCAVADORA

(RETROEXCAVADORA) PER A LA BRIGADA MUNICIPAL, EXP 2020/4499 (expedient
aprovat a la Junta de Govern/Ple de data 11/03/21), a la vista de les proposicions
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Url de validació
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9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s’emet el següent,

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

presentades pels licitadors i de conformitat amb el que estableix l'article 159.6 de la Llei
INFORME
1. OBERTURA DE PROPOSICIONS
Que en data 12/04/21 va concloure el període per a la presentació d’ofertes. Es van
presentar tres empreses. Les empreses presentades van ser les següents:
Licitador

Registre d’Entrada

Bobcat of Catalunya, SL
Joan Cortiada, SA
Distribucions Boadella, SLU

RE 4323/2021
RE 4782/2021
RE 4899/2021

En data 23/04/2021 es va procedir a l’obertura de les ofertes presentades, i un cop
valorades les proposicions per la unitat tècnica el resultat total de les puntuacions va ser el
següent:
Licitador
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Oferta
econòmica
(IVA inclòs)

Puntuació
Criteri 1
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Puntuació
Criteri 2

Total
Puntuació
criteris
automàtics
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Bobcat of Catalunya, SL
Joan Cortiada, SA
Distribucions Boadella, SLU

52.707,60 €
51.168,38 €
50.638,50 €
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86,47 punts
89.07 punts
90 punts

96,47 punts
99,07 punts
95 punts

10 punts
10 punts
5 punts

Quan es va procedir a l’examen de la documentació, es va poder comprovar que les
ofertes presentades amb RE 4782/2021, Joan Cortiada, SA, i 4899/2021, Distribucions
Boadella, SLU, amb les seves proposicions econòmiques, s’adjuntava documentació
addicional.
Atès que l’esmentada documentació no era necessària, però alhora la informació que es
reflectia era confusa, en no adir-se als requisits que es requerien en diversos apartats del
plec de prescripcions tècniques, en data 07/05/21 es van sol·licitar aclariments a les
empreses licitadores, Joan Cortiada, SA i Distribucions Boadella, SLU, amb un termini de 5

presentar els aclariments sol.licitats.
En data 11/05/21 i mitjançant correu electrònic sense registre d’entrada, el licitador Joan
Cortiada, SA, presenta els aclariments sol.licitats. S’informa mitjançant correu electrònic
que:
El correu electrònic no és un mitjà vàlid pel registre de documents. Teniu diferents
maneres de fer el registre :

Classificador:Certificat -

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

d407498a93c84410a527a4d6e6683211001

En data 10/05/21 i amb RE 7018/2021, el licitador Distribucions Boadella, SLU, va



Telemàticament: des de la seu electrònica https://seu.cardedeu.cat utilitzant
internet Explorer i amb la darrera versió de JAVA instal·lada al pc. Haureu de
disposar d’una identificació electrònica. En cas de no disposar-ne podeu crear-vos
un idCAT Mòbil en el mateix moment en que feu el tràmit. Heu de seleccionar el
tràmit “instància genèrica” i adjuntar el documents que considereu.



Presencialment amb cita prèvia: des de l’enllaç
https://citaprevia.gestorn.com/cardedeu o bé telefònicament al 93.844.40.04 de 9h
a 14h i dijous de 9h a 19h excepte del 15 de juny al 15 de setembre, durant la
setmana de Setmana Santa i durant les setmanes compreses entre Nadal i Reis,
en que l’horari serà només de matí.

Metadades

Url de validació

Atentament,
Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació.
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Que Joan Cortiada, SA, no presenta la documentació per registre d’entrada, tal i com se li
ha informat.
Que en data 17/05/21 s’han revisat les proposicions presentades, revisant els aclariments
presentats per els licitadors Joan Cortiada, SA i Distribucions Boadella, SLU.
Que la documentació aportada per fer els aclariments dona evidència que les maquines
presentades pels licitadors a les seves ofertes, no coincideixen amb els requisits que es
requerien en diversos apartats del plec de prescripcions tècniques.
Concretament, la proposta presentada per Joan Cortiada, SA no compleix amb els
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Codi Segur de Validació

Url de validació
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

requisits següents:
Característiques tècniques de la màquina

Sol·licitada

Càrrega nominal
Càrrega volcada
Velocitat de desplaçament
Cilindrada motor
Amplada (amb pala estàndard)
Llargada (amb pala estàndard)
Alçada (amb pala al terra)
Alçada (amb pala elevada)

654 KG
1.308 KG
11 Km/h
2.393 cm3
1.575 mm
3.172 mm
1.976 mm
2.781 mm

Segons
documentació
adjuntada
700 KG
1.400 KG
17 Km/h
1.903 cm3
OPCIONAL
3.060 mm
2.060 mm
3.100 mm

la

I, la proposta presentada per Distribucions Boadella, SLU no compleix amb els requisits
següents:
Característiques tècniques de la màquina

Sol·licitada

Càrrega nominal
Càrrega volcada
Velocitat de desplaçament
Cilindrada motor
Amplada (amb pala estàndard)
Llargada (amb pala estàndard)
Alçada (amb pala al terra)
Alçada (amb pala elevada)

654 KG
1.308 KG
11 Km/h
2.393 cm3
1.575 mm
3.172 mm
1.976 mm
2.781 mm
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documentació
adjuntada
817 KG
1.633 KG
12.6 Km/h
3.300 cm3
1.562 mm
3.101 mm
1.942 mm
3.023 mm

la
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12 mesos

És per aquest motiu que cap de les dues empreses esmentades pot formar part del llistat
de licitadors que podrien esdevenir adjudicatàries del contracte en el supòsit previst en el
Plec de clàusules administratives segons el qual: “si es produís la resolució del contracte
per incompliment del termini d’entrega, es proposarà a la licitadora que hagi obtingut la
segona millor puntuació com a adjudicatària del contracte, amb un nou termini de 4 mesos
des de la formalització del contracte per al seu subministrament i que la nova adjudicatària
tindrà els mateixos deures i obligacions que la primera, és a dir, els establerts en aquest
plec de clàusules administratives particulars, en els plec de prescripcions tècniques i en la
formalització del contracte de conformitat amb la concreta oferta que la nova adjudicatària
hagi proposat per a l’adjudicació. Aquest contracte es tramitarà pel procediment obert

Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic.”
L’article 22.1.b) del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic disposa que
serà funció de les meses de contractació determinar “els licitadors que hagin de ser
exclosos del procediment per no acreditar el compliment dels requisits establerts en el plec
de clàusules administratives particulars ”. Atès que en el present procediment simplificat
sumari o abreujat, no existeix mesa, la unitat tècnica ha de proposar aquesta exclusió a
l’òrgan de contractació.
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objecte es refereix al serveis previstos en l'annex IV, de conformitat amb l'article 22 de la

2. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES.
Realitzada la valoració de les ofertes, d'acord amb les fórmules establertes en el plec de
clàusules administratives particulars, queden classificades amb el següent resultat:
Licitador

Oferta
econòmica
(IVA inclòs)

Puntuació
Criteri 1

Metadades

Url de validació

ORDRE
Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

harmonitzat atès que el seu valor estimat és igual o superior a 750.000 euros i el seu
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Puntuació
Criteri 2

Total
Puntuació
criteris

Plaça de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu

T 938 444 004
F 938 711 477

www.cardedeu.cat
NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

automàtics
1

Bobcat of Catalunya, SL

52.707,60 €

86,47 punts

10 punts

96,47 punts

3. REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I D’EMPRESES CLASSIFICADES (RELI)
O REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL
SECTOR PÚBLICO (ROLECE)
Tot i que la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (RELI) o
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) tal i
com estableix el plec de prescripcions administratives no té caràcter obligatori, s'ha
procedit a la comprovació, que les empreses proposades com a adjudicatàries estan
degudament constituïdes, els signants de les proposicions tenen poder bastant per

En conseqüència, aquesta unitat tècnica proposa l’adjudicació a:
ORDRE
1

Licitador

Oferta econòmica
(IVA inclòs)
52.707,60 €

Bobcat of Catalunya,
SL

Total Puntuació criteris
automàtics
96,47 punts

I proposa l’òrgan de contractació:
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PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

PRIMER.- Excloure a les licitadores Joan Cortiada, SA i Distribucions Boadella, SLU del
procediment

de

licitació

MINICARREGADORA

pel

AMB

SUBMINISTRAMENT
UN

BRAÇ

AMB

DE
PALA

UNA

MÀQUINA

EXCAVADORA

(RETROEXCAVADORA) PER A LA BRIGADA MUNICIPAL, amb el número d’expedient
EXP 2020/4499

52.707,60.-€ (IVA inclòs)

Metadades
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4.

SEGON.- Adjudicar el present contracte a Bobcat of Catalunya, SL, per un preu de

Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

formular l'oferta, i no estan incurses en cap prohibició per contractar.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PEL MEMBRE DE LA UNITAT TÊCNICA
Jordi Nonay Pont
”

FONAMENTS JURÍDICS.
I. Procediment

II. Competència
La competència per a l’aprovació d’aquests acords correspon a la Junta de
Govern Local per delegació del Decret d’Alcaldia, de 28 de juny de 2019, en
relació a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Per tot el que he exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Excloure a les licitadores Joan Cortiada, SA i Distribucions
Classificador:Certificat -
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S’ha seguit el procediment i complert els requisits establerts en el Plec de
clàusules administratives particular i el Plec de prescripcions tècniques,
d’acord amb la Resolució d’aprovació d’inici de la licitació que els aprovava.

Boadella, SLU del procediment de licitació pel SUBMINISTRAMENT DE UNA
MÀQUINA MINICARREGADORA AMB UN BRAÇ AMB PALA EXCAVADORA
(RETROEXCAVADORA) PER A LA BRIGADA MUNICIPAL, amb el número
d’expedient EXP 2020/4499
SEGON.- Adjudicar el contracte de SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA
AMB

UN

BRAÇ

AMB

Metadades

MINICARREGADORA
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

S’ha seguit el procediment establert en l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de contractes del Sector Públic (LCSP).
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Plaça de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu

T 938 444 004
F 938 711 477
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PER
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LA
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MUNICIPAL, a

l’empresa BOBCAT OF CATALUNYA, S.L, amb NIF B62759139, per un
import de 43.560 €, més 9.147,60 € d’IVA, essent un total de 52.707’60
€ (IVA inclòs) i en les condicions que es detallen en l’informe amb proposta
d’adjudicació fet per la Unitat tècnica de data 25 de maig de 2021 i
reproduït en aquesta resolució.

Fiscalitzat i conforme, L’interventor, Joan Miquel Crespo Ramos
La regidora de serveis, Verònica Vidal Oltra.

ELS REUNITS PER UNANIMITAT APROVEN LA PROPOSTA.
Classificador:Certificat -
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CINQUÈ.- PUBLICAR aquest acord al perfil del contractant.

”

I, per a que consti i doni lloc als efectes oportuns, expedeixo la present
certificació, amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, a Cardedeu.

El secretari general,

Metadades
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QUART.- NOTIFICAR a l’adjudicatària del contracte el present acord amb
l’advertiment que la formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la
signatura d'acceptació de la resolució d'adjudicació, en els termes previstos
en l’article 159.6.g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

Vist i plau
L'alcalde,
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

TERCER.- APROVAR la despesa d’un import de 52.707’60 €, amb càrrec a la
partida pressupostària de l’exercici vigent nº 33/17100/62302 (RC
220190022620).

Signatura 1 de 2
Joan Manuel
Ferrera Izquierdo

Signatura 2 de 2
10/06/2021

SECRETARI

Enric Olivé Manté 10/06/2021

ALCALDE

Plaça de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu

T 938 444 004
F 938 711 477

www.cardedeu.cat
NIF P-0804500-G

d407498a93c84410a527a4d6e6683211001

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Classificador:Certificat -

Codi Segur de Validació

Url de validació
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

(signat electrònicament al peu de pàgina)
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