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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 18
d'octubre de 2021, per unanimitat dels presents, adopta l’acord següent, a reserva
dels termes que resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb
l’article 206 del Reglament d’Organització i Funcionament:

Montserrat Febrero i Piera

En data 26 de juliol de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació de subministrament amb instal·lació, per
a l’adquisició del mobiliari necessari, segons projecte de disseny que forma part de
l’expedient com a Plec de prescripcions tècniques (Annex I del PCAP), pel nou edifici
del carrer La Pau núm. 3 i l’actual espai de Serveis Tècnics, ubicat a la planta baixa
del carrer La Pau núm. 4, i es va convocar la licitació pel procediment obert simplificat
amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, amb presentació
d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de 61.262,00€, 21% d’IVA
exclòs, per a la totalitat de l’execució del contracte, amb aplicació dels preus unitaris
establerts al projecte de disseny per a cada subministrament a executar, i un termini
d’execució màxim de 30 dies pels elements estàndard i 50 pels fets a mida a comptar
de la notificació de l’adjudicació del contracte. L’import del contracte serà el que resulti
de l’oferta efectuada per l’empresa licitadora, i la baixa oferta serà la que s’apliqui
uniformement als preus unitaris.
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació
en data 27 de juliol de 2021, amb un període de quinze (15) dies naturals per a
presentar ofertes, essent l’últim dia l’11 d’agost de 2021 a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació cinc (5) empreses han presentat proposicions,
BERNADI, SA amb CIF A08449571, i registre d’entrada E/000348-2021, de 5 d’agost
a les 10.51 hores; EXPERT LINE, SL amb CIF B17036476, i registre d’entrada
2021/8817, de 6 d’agost a les 13.16 hores; INAD-HOC HABITAT, SL amb CIF
B66579392, i registre d’entrada 2021/8837, de 9 d’agost a les 10.39 hores; F. VIDAL,
SA amb CIF A08364333, i registre d’entrada 2021/8872, de 10 d’agost a les 18.14
hores; i
SUMINISTROS AN-BO, SL amb CIF B63042063, i registre d’entrada
2021/8897 i 2021/8911, d’11 i 12 d’agost a les 19.54 i 13.20 hores respectivament.
Aquesta empresa ha presentat la seva oferta en dues fases, essent el primer dins de
termini i havent de finalitzar-lo en un màxim de 24 hores, de conformitat amb
l’establert a la Plataforma de Contractació en relació amb el disposat a la Disposició
addicional setzena de la LCSP. L’empresa ha complert amb l’establert i ha finalitzat el
procés dins les següents 24 hores, però no ha incorporat cap document dels que
conformen l’oferta, no essent en cap cas esmenable i havent de ser exclosa del procés
de licitació.
De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en
les actes emeses en dates 17 d’agost i 16 i 24 de setembre, que formen part de
l’expedient i es publiquen en el perfil del contractant, se’n desprèn que van ser
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«3. Adjudicació del contracte de subministrament amb instal·lació de
mobiliari per a dependències municipals.
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Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/1737, de 28 de setembre, es va requerir l’empresa
INAD-HOC HABITAT, SL amb CIF B66579392 per a què en el termini màxim de 7 dies
hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, essent l’import requerit de 2.703,21€, com
a requisit previ per a l’adjudicació del contracte. La notificació del Decret es va efectuar
en data 29 de setembre, finalitzant el termini concedit el 8 d’octubre de 2021. Els
condicionants requerits en el Decret d’Alcaldia núm. 2021/1737, de 28 de setembre,
han estat complerts correctament en haver estat dipositat aval davant la Tresoreria
de l’Ajuntament, en data 6 d’octubre de 2021, que forma part de l’expedient.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Adjudicar el contracte del subministrament amb instal·lació, per a
l’adquisició del mobiliari necessari, segons projecte de disseny que forma part de
l’expedient com a Plec de prescripcions tècniques (Annex I del PCAP), pel nou edifici
del carrer La Pau núm. 3 i l’actual espai de Serveis Tècnics, ubicat a la planta baixa
del carrer La Pau núm. 4, a l’empresa INAD-HOC HABITAT, SL amb CIF B66579392,
per import màxim de 54.064,19€, 21% d’IVA exclòs, per a l’execució total del
contracte, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el projecte
de disseny aprovat, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes
tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.
La baixa oferta s’aplicarà uniformement als preus unitaris que conformen el projecte
de disseny.
SEGON. La durada del contracte s’estableix des de la data de notificació de l’acord
d’adjudicació, i finalitzarà una vegada siguin executats per l’adjudicatari tots els
subministraments i treballs establerts. S’estableix un termini de lliurament de màxim
30 dies a partir de la data de la notificació de l’adjudicació del contracte, a excepció
del mobiliari pel racó infantil que s’ha de fer a mida, essent en aquest cas el termini
de lliurament de màxim de 50 dies.
TERCER. Anular l’autorització de la despesa per import de 8.709,35€, 21% d’IVA
inclòs, aprovada en el resolent tercer de l’acord d’incoació, amb càrrec a l’aplicació
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acceptades les ofertes presentades per BERNADI, SA amb CIF A08449571, INAD-HOC
HABITAT, SL amb CIF B66579392, i F. VIDAL, SA amb CIF A08364333, resultant
exclosa l’empresa EXPERT LINE, SL amb CIF B17036476 per no complir tots els
productes oferts amb tots els requeriments tècnics establerts com a obligatoris. Així
mateix, de l’acta amb la proposta d’adjudicació es conclou que l’oferta amb la millor
relació qualitat-preu és la presentada per l’empresa licitadora INAD-HOC HABITAT, SL
amb CIF B66579392, en haver obtingut una puntuació total de 70,49 punts, havent
ofert un import màxim per a l’execució total del contracte de 54.064,19€, 21% d’IVA
exclòs, que no incorre en baixa anormal, tenir acreditada la capacitat d’obrar i
solvència econòmica i tècnica requerides, i haver presentat productes que compleixen
en la seva totalitat amb les característiques tècniques i dimensions establertes en el
projecte de disseny. En conseqüència, es proposa per a la seva adjudicació.
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pressupostària 02.920.63500 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal
(Projectes econòmics 2018/2/AJUNT/4/1 i 2021/4/AJUNT/19/1).
QUART. Disposar la despesa per import màxim de 65.417,67€, 21% d’IVA inclòs, que
es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.63500 de l’estat de
despeses del vigent pressupost municipal (Projectes econòmics 2018/2/AJUNT/4/1 i
2021/4/AJUNT/19/1).
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CINQUÈ. El pagament del preu del contracte es realitzarà una vegada finalitzat
l’objecte total del contracte. L’empresa adjudicatària presentarà factura pel
subministrament executat, i contindrà detalladament de forma clara i precisa, tots els
subministraments executats i en base als preus unitaris resultants de l’aplicació de la
baixa oferta pel licitador. Les factures hauran de seguir les indicacions establertes a la
clàusula II.6. Forma de pagament del PCAP.
SISÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir de
l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de
clàusules i el plec de condicions com a part integrant, i es publicarà en un termini no
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
SETÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les empreses
licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.»
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I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa
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