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Òrgan resolutori: Junta de govern local
Caràcter: Ordinària
Data: 29/09/2020 13:30:00
Número de proposta: PRP2020/1189
Nom: Adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació de mobiliari urbà
destinat a diverses places, procediment Obert, tramitació ordinària, CONT2000038
Regidoria: Regidoria de Serveis Generals
ATÈS que en data 30 de juny de 2020, entre d’altres, es va adoptar en la Junta
Govern Local de la corporació l’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant
procediment obert amb tramitació ordinària, del Subministrament i instal·lació de
mobiliari urbà destinat a diverses places, Expedient CONT2000038. En el mateix
acord, es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de
prescripcions tècniques (PPT) que regeixen el contracte.
VISTES les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
- Expedient núm.: CONT2000038
- Tipus de contracte: Subministrament
- Subtipus del contracte: Adquisició
- Objecte del contracte: Subministrament i instal·lació de mobiliari urbà destinat a
diverses places
- Procediment de contractació: obert | Tipus de tramitació: ordinària
- Participació reservada a entitats de caràcter social
SI
NO
- Codi CPV: 34928400-2 Mobiliari urbà i 39113600-3 Bancs per a assentar-se
- Valor estimat del contracte: 41.298,00 €
- Import contracte IVA exclòs: 41.298,00 € | IVA 21%: 8.672,58 €
- Import contracte IVA inclòs: 49.970,58 €, d’acord amb el següent detall:

LOT 1. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ

Preu
unitari
IVA
exclòs

Sublot 1.1 Subministrament de bancs eco,

260,00

21%

54,60

314,60

40,00

21%

8,40

48,40

190,00

21%

39,90

229,90

40,00

21%

8,40

48,40

200,00

21%

42,00

242,00

34,00

21%

7,14

41,14

Sublot 1.4 Subministrament de taules pícnic,

300,00

21%

63,00

363,00

Sublot 1.4 Instal·lació de taules pícnic,

104,00

21%

21,84

125,84

Sublot 1.5 Subministrament de papereres per deixalles gossos,

170,00

21%

35,70

205,70

34,00

21%

7,14

41,14

250,00

21%

52,50

302,50

Sublot 1.1 Instal·lació de bancs eco,
Sublot 1.2 Subministrament de bancs,
Sublot 1.2 Instal·lació de bancs,
Sublot 1.3 Subministrament de bancs romàntics,
Sublot 1.3 Instal·lació de bancs romàntics,

Sublot 1.5 Instal·lació de papereres per deixalles gossos,
Sublot 1.6 Subministrament de fonts,

Tipus
IVA

Import
IVA

Preu
unitari
IVA
inclòs

- Durada de l'execució: 2 mesos | Pròrroga: No
- Durada màxima: 2 mesos
- Lloc d’execució: Castellar del Vallès | Codi NUTS: ES511
ATÈS que en data 9 de juliol de 2020, des de la Unitat de Contractació, es va
anunciar la licitació al procediment en qüestió mitjançant la Plataforma de
Contractes de Serveis Públics, on s’atorgava el termini de quinze dies a comptar de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació, d’acord amb la tramitació
ordinària, essent el termini de presentació d’ofertes el 21 de juliol de 2020 i la
següent documentació a presentar: documentació administrativa, la documentació
tècnica i l’oferta econòmica i que la presentació de la documentació de la present
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licitació únicament podia ser presentada en format electrònic, a través de l’aplicació
del Sobre Digital 2.0.
ATÈS que en data 23 de juliol de 2020, la Mesa de contractació va emetre l’Acta de
la reunió on informava que fruit d’aquesta convocatòria, van presentar oferta
satisfactòria mitjançant l’eina de Sobre Digital les empreses que es relacionen a
continuació:
Denominació social
BENITO URBAN SLU

NIF
B59987529

Data d'entrada
21/07/2020

Hora d'entrada
12:19:00

Registre d'entrada
LGENT-2020-9636

CROUS EXPERT S.L.

B67152173

21/07/2020

12:37:00

LGENT-2020-9638

NOVATILU, SL

B98197916

21/07/2020

13:52:00

LGENT-2020-9650

FOLCH SA

A08335457

21/07/2020

17:12:00

LGENT-2020-9676

ATÈS que en aquesta Acta també s’informa sobre l’obertura del sobre «A», el qual
contenia la documentació administrativa presentada pels licitadors i es procedeix a
la qualificació d’aquesta documentació, de les licitadores que han presentat
proposta, les quals acrediten el compliment dels requisits previs, assenyalats al plec
de clàusules; i, en conseqüència, se les declara admeses al procediment.
ATÈS que en data 23 de juliol de 2020, a partir de l’obertura del sobre anterior, es
va obrir el sobre «B» que contenia la documentació tècnica, es va emetre l’Acta de
la reunió i es va remetre la documentació als Serveis Tècnics per a la seva valoració
conformement als criteris i a la ponderació establerts en el Plec dels criteris la
ponderació dels quals depèn d’un judici de valor.
ATÈS que a l’acta de data 28 de juliol de 2020 la mesa de contractació en sessió
pública va procedir a donar a conèixer la puntuació obtinguda de la proposta
tècnica i es va procedir a l’obertura del sobre «C», que contenia la proposta
econòmica i dels aspectes a valorar mitjançant l’aplicació de fórmula automàtica
previstos a l’Annex 4 del PCAP i d’acord amb l’informe tècnic emès, la qual
comprova que una proposta és anormalment baixa, d’acord amb l’article 149.2
lletra b) de la LCSP i puntua l’oferta.
VIST el resultat dels informes de la cap d’unitat de Projectes i Planificació de 27 de
juliol de 2020 i 29 de juliol de 2020, públics, publicats en el perfil del contractant en
data 03 de setembre de 2020.
ATÈS que en data 30 de juliol de 2020 el licitador presumpte d’incórrer en oferta
anormalment baixa presenta dins del termini establert informació i documents que
resulten pertinents a l’efecte de justificar la seva oferta. I que en data 02 de
setembre el tècnic informa l’acceptació d’aquesta.
ATÈS que a l’acta de data 03 de setembre de 2020 la Mesa de contractació proposa
a l’òrgan de contractació: 1. L’acceptació de l’oferta incursa en presumpció
d’anormalitat; 2. L’adjudicació del subministrament, en haver obtingut la puntuació
més alta, a la proposició presentada per BENITO URBAN SLU; 3. Comprovació en el
RELI que l’empresa proposada com a adjudicatària està degudament constituïda, el
signat de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, ostenta la solvència
econòmica, financera i tècnica, no està incursa en cap prohibició per contractar i
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consten les dades sobre el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social; i, 4. Requeriment de la garantia definitiva.
ATÈS que en data 03 de setembre de 2020, es va fer el requeriment previ al
licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa per tal que presentés la
documentació que disposa la clàusula quinzena del plec de clàusules
administratives (PCAP).
ATÈS que en data 17 de setembre de 2020 a les 13:41, dins del termini concedit, el
licitador ha presentat la documentació requerida següent:
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb allò
establert a l’apartat L del quadre de característiques així com a la clàusula
quinzena del PCAP, per un import de 2.064,90 EUR (Document comptable
INP.VA núm. 2020.3.0001524.000 de 16 de setembre de 2020)
VIST l’informe de l’interventor accidental núm. 299/2020, de data 22 de setembre
de 2020 (document comptable D núm. 2020.2.0004036.000).
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb el que
s’estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
VIST el Decret d’Alcaldia 735/2019, de 17 de juny, que delega en la Junta de
Govern Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte
objecte d’aquesta resolució,
La Junta de Govern Local,
ACORDA
PRIMER. Adjudicar el contracte administratiu de Subministrament i instal·lació de
mobiliari urbà destinat a diverses places (CONT2000038) mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària, per un termini de 2 mesos no prorrogable, pel període
comprés entre l’1 d’octubre de 2020 fins el 30 de novembre de 2020, amb
subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions
tècniques i a l’oferta presentada, en tot el que millori els referits plecs, a favor de
l’empresa BENITO URBAN SLU, NIF núm. B59987529, per un import de
49.970,58 € (IVA inclòs), d’acord amb el següents preus unitaris:

LOT 1. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ

Preu
unitari
IVA
exclòs

Sublot 1.1 Subministrament de bancs eco,

176,00

21%

36,96

212,96

39,99

21%

8,40

48,39

162,11

21%

34,04

196,15

39,99

21%

8,40

48,39

185,95

21%

39,05

225,00

33,99

21%

7,14

41,13

Sublot 1.4 Subministrament de taules pícnic,

172,00

21%

36,12

208,12

Sublot 1.4 Instal·lació de taules pícnic,

103,99

21%

21,84

125,83

93,99

21%

19,74

113,73

Sublot 1.1 Instal·lació de bancs eco,
Sublot 1.2 Subministrament de bancs,
Sublot 1.2 Instal·lació de bancs,
Sublot 1.3 Subministrament de bancs romàntics,
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Sublot 1.6 Subministrament de fonts,

Preu
unitari
IVA
exclòs

Tipus
IVA

Import
IVA

Preu
unitari
IVA
inclòs

33,99

21%

7,14

41,13

103,27

21%

21,69

124,96

SEGON.- Disposar la despesa per import de 49.970,58 EUR a càrrec de la partida
A3-1530-629.06 del pressupost municipal.
TERCER.- Publicar anunci d’adjudicació en el perfil del contractant en el termini de
15 dies.
QUART.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
CINQUÈ.- Notificar a BENITO URBAN SLU, adjudicatària del contracte
CONT2000038, la present Resolució i citar-li perquè procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en
què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.
SETÈ.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
VUITÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament
amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
NOVÈ.- Facultar a l’Alcalde o Regidor que ho tingui delegat perquè pugui signar
tots els documents pertinents per dictar el actes que sigui necessaris per
l’efectivitat dels precedents acords, inclosos els de rectificació i /o esmena per
possibles errors materials, si es donés el cas, a mes de comunicar dia i hora que es
realitzarà la formalització del contracte.
VOTACIÓ:Favorable per Unanimitat.

Antonio Cárceles Jurado
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30/09/2020 Secretari actal.

Signat digitalment en la data que consta en la signatura com a fedatari d’aquest
acord, el Secretari actal., amb el vistiplau del President de la Junta de Govern
Local.
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