Ajuntament de la Pobla de Mafumet
DECRET

La licitació d’aquest contracte menor ha estat publicada al perfil del contractant en data
6 de setembre, i al tauler d’anuncis. S’han presentat en termini a la Plataforma de
Contractació del Sector Públic segons consta al certificat de Secretaria núm. 411/2021,
de 20 de setembre, les següents empreses:

EMPRESA
EDDAB ARQUITECTURA,
SLP
GALTES PUIG PAYA
ESTUDI, SLP
ALEMANY-BADENASTUBERT, AECINC
ARQUITECTES, SCP
GABRIEL BOSQUES
SÁNCHEZ

NIF

DATA

HORA

REGISTRE
ENTRADA

B65622458

08/09/2021

16:06:36

2021-E-RC-2753

B02908929

13/09/2021

18:09:34

2021-E-RC-2820

J63977854

14/09/2021

17:41:59

2021-E-RC-2846

39869222X

16/09/2021

20:21:56

2021-E-RC-2900

En data 21 de setembre a les 12:38:47 hores, es procedeix a l’obertura del sobre únic
presentat per les esmentades empres, amb el contingut requerit al plec.
Es procedeix a l’estudi de la solvència requerida a la clàusula 7 del plec de condicions
tècniques amb el resultat següent:
-

L’empresa EDDAB ARQUITECTURA, SLP, no acredita la solvència requerida,
motiu pel qual en aquest punt de la licitació queda exclosa del procediment.
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Consta a l’expedient plec de prescripcions tècniques de 28 de maig de 2021, amb un
valor estimat del contracte de 14.000,00€ IVA exclòs.
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Per decret d’Alcaldia núm. 1084/2021, de 16 de juliol, es va acreditar la necessitat
d'aquest Ajuntament de contractar l’adequació de l’interior de la llar amb millores de
revestiments, paviments, pintures, cortines, nou mobiliari i altre material escolar,
condicionament de les portes a la normativa de seguretat actuals, amb una revisió
general en el compliment de la normativa que afecta a les llars d´infants així com
l’adequació i condicionament de l’edifici per l’exterior amb reparació i nova imatge, i
per últim la remodelació del pati exterior, aprofitant l’espai per oci i font de llibertat,
amb variat tipus de paviments i una protecció solar integrada en el conjunt, amb la
finalitat d’adequació a tota la normativa sectorial vigent en l´actualitat, amb un
pressupost base de licitació de 16.940,00€ (14.000,00€ més 2.940 € pel 21% d’IVA).

Número: 2021-1502 Data: 23/09/2021

Exp. 683/2021. Contracte menor serveis. Redacció projecte reforma/adequació i
nou mobiliari per a la Llar d’Infants l’Esquirol, direcció facultativa i coordinació
de seguretat i salut.
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-

L’empresa GALTES PUIG PAYA ESTUDI, SLP, no acredita la solvència
requerida, motiu pel qual en aquest punt de la licitació queda exclosa del
procediment.

A continuació, es procedeix a la valoració dels criteris d’adjudicació segons la clàusula
8 del plec de condicions tècniques de les empreses que continuen en la licitació:

ALEMANY-BADENAS-TUBERT,
AECINC ARQUITECTES ,SCP
GABRIEL BOSQUES SÁNCHEZ

Preu ofertat IVA
exclòs

Punts

11.000,00€

80

11.900,00€

73,95

Empresa
ALEMANY-BADENAS-TUBERT,
AECINC ARQUITECTES, SCP
GABRIEL BOSQUES SÁNCHEZ

Projectes

Punts

1*

0

1**

0

*L’empresa ALEMANY-BADENAS-TUBERT, AECINC ARQUITECTES, SCP, acredita
haver redactat 3 projectes similars a l’objecte del contracte, la resta de certificats
aportats, són realitzats per membres del despatx a títol individual no en caràcter de
SCP, motiu pel qual només es pot valorar 1 com experiència addicional.
**El Sr. Bosques, acredita haver redactat 3 projectes similars a l’objecte del contracte,
sent que es sol·licitaven 2 com a requisit de solvència, només es pot valorar 1 com
experiència addicional.
Resum puntuació:

Empresa

Total Punts

ALEMANY-BADENAS-TUBERT, AECINC ARQUITECTES, SCP

80
73,95

GABRIEL BOSQUES SÁNCHEZ

L’oferta presentada per l’empresa ALEMANY-BADENAS-TUBERT, AECINC
ARQUITECTES, SCP, per import de 13.310,00€ (11.000,00€ més el 21% d’IVA) és
l’oferta econòmica més avantatjosa per als interessos municipals.
Consta a l’expedient memòria justificativa de la necessitat dels Serveis Tècnics
Municipal número 194/2021 de 20 de juliol, i de la què es desprèn que no s’està
alterant l’objecte del contracte anteriorment descrit amb la finalitat d’evitar l’aplicació
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b)Experiència en contractes similar per sobre del mínim exigit:
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Empresa

Número: 2021-1502 Data: 23/09/2021

a) Proposició econòmica

Ajuntament de la Pobla de Mafumet
dels llindars descrits a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic.
S’ha emès certificat d’Intervenció núm. 141/2021, de 20 de juliol, de consignació
pressupostària suficient a la partida 151/227.06.01 “Estudis i treballs tècnicsurbanisme” de l’exercici 2021.
En ús de les atribucions conferides per l’apartat 1 de la Disposició addicional segona
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels Sector Públic (LCSP),
RESOLC:

Quart. Requerir a l’empresa adjudicatària perquè aporti certificat de titularitat del
compte bancari on se li hauran de fer els pagaments de les factures que generi
aquesta licitació, a través del tràmit “Secretaria General. Aportació de documents” que
teniu disponible
a la
seu electrònica
de l’Ajuntament
a l’adreça
http://poblamafumet.eadministracio.cat.
Cinquè. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant.
Sisè. Incorporar la factura i tramitar el pagament, una vegada realitzades les
prestacions objecte del contracte, amb plena subjecció al plec i a les disposicions de la
LCSP.
Setè. Notificar la present resolució als interessats i atorgar els recursos legals
procedents.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde i certifica el Secretari–Interventor.
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Tercer. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
151/227.06.01 “Estudis i treballs tècnics-urbanisme” de l’exercici 2021.

DECRET

Segon. Adjudicar el contracte menor de servei de “Redacció projecte
reforma/adequació i nou mobiliari per a la Llar d’Infants l’Esquirol, direcció facultativa i
coordinació de seguretat i salut”, a l’empresa ALEMANY-BADENAS-TUBERT,
AECINC ARQUITECTES, SCP, per import de 13.310,00€ (11.000,00€ més el 21%
d’IVA).

Número: 2021-1502 Data: 23/09/2021

Primer. Excloure les mercantils EDDAB ARQUITECTURA, SLP, i GALTES PUIG PAYA
ESTUDI, SLP, pel motius que consten en la part expositiva.

