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EL TINENT D'ALCALDIA d'Hisenda i Serveis Centrals (Per Decret
6375t2016 de 26 de juliol)
per Resolució, el número i la data delqual apareixen al marge,
ha resolt:

RESOLUCIÓ RELATIVA A requerir a I'empresa sERVEts A LES
PERSoNES ENCÍS
considerada com a oferta més avaniatjosa, lá documentació p"i
la contractació
dels serveis per al desenvolupament dels program'es "FEM TANDEMS "
L,H,, a la ciutat

sccL,

de

L'Hospitalet.

El tinent d'alcaldia, titular de t'Area d'Hisenda i Serveis Centrals,
en exercici de les facultats
que per a I'administració executiva li corresponen a aquesta
Ár"á ó.i Jelret oe l,atcaldia
6374, g"
juliol de 2016, en relació ámb el proteoiment que
?-6 de
es_segueix per a ta
contractació dels serveis per al desenvolupament dels prograrér 'Éelr¡-i¡ÑDEMS
L,H,, a la
ciutat de L'Hospitatet (AS-7 Ot2O1B).

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 31 de maig
de
contractaciórllitj?!94!-ryo.cPdiment obert, dels serveis pe-r al 201g es va aprovar

la

oesénvotupament dets

programes'FEM TANDEMS L'H" a la ciutat de L'Hospitalet.

Dins deltermini atorgat per a la presentació d'ofertes, efectuada
a través de la plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya, s'han
proposicions per part dels
fresentat
següents licitadors:

1.

2.

SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS SCCL (2 OfCrtCS
PTESCNIAdCS)
PONRECASSESSORS SL

La Mesa Permanent de Contractació celebrada el dia 3 de juliol
de 201g, tenia prevista
lobertura de les proposicions, obertura que va ser suspesa
degut a una incidéncia técnica
derivada de la Plataforma de contractació de la General¡tat
dé cataiuñya, segons consta
documentat en I'acta de I'esmentada sessió.
La Mesa Permanent de Contractació celebrada el 5
de juliol de 201g, va procedir a l,obertura
i lectura

de ta docume¡tació (sobre^e:!!r^"_ry¡ñ
er contingut der sobre A de ra
proposició primera de sERVEls A LEs PERSoNEs ó;;
eÑCls sccL, es timita a un document
sense contingut amb I'enllag al DEUC sense cap mena
de dada ni signatura. Atés que
aquest licitador havia posat de manifest que havia presentat per
error uná oferta ,,de prova,,,
sense que hagi pogut retirar-la, la Mesa
manifest, per
.r9|ytja aquesta oferta p.,
aplicació del que disposa I'art. 84 del RD 1og}l2oo1'de
12 o'octuóré, ráni'constar aquest
motiu en I'espai electrónic de la Plataforma de Contractació, procedini
i
éi".tr", el rebuig
tanmateix pel mitjá electronic. seguidament es procedeix
a I'obertura dels"sobres A (DEUC) i
sobre B (criteris avaluables pei ¡uoici. de vaior), constatant que
es troben degudament
signats digitalment, el contingut dei qual es remet'áls
serveis técn¡cs ti qr"
informe
de valoració.

"r.,

"
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i a la vista de
judici
va
donar compte
per
de valor,
I'informe técnic emés en relac¡ó als criteris avaluables
de la puntuació obtinguda pels licitadors, amb elsegüent resultat:
La Mesa Permanent de Contractació celebrada el 16 de juliol de 2018,

-45 punts: SERVEIS A LES PERSONES ENC|S SCCL
- 9 punts: PONREC ASSESSORS SL

I a continuació, va procedir a l'obertura del sobre C (criteris avaluables per formulació
matemática), remetent les ofertes als serveis técnics per a la valoració, inclosa la

determinació si hi ha desproporció o temeritat, i, en el seu cas, classificació, de conformitat
amb la totalitat dels criteris de valoració establerts per I'adjudicació.

La Mesa permanent de Contractació celebrada el dia23 de juliol de 2018, ia la vista de
o
I'informe técnic de valoració, on no s'aprecia que les ofertes no incorren en temeritat
la
a
en
relació
puntuació
desproporció, va acordar, per unanimitat, assignar la següent
valoració dels criteris avaluables de formulació automática:
Punts oferta

EMPRESA

49,21 punts

SERVEIS A LES PERSONES ENCIS SCCL

51 punts

PONREC ASSESSORS SL

les ofertes pel
I va assignar la puntuació obtinguda de la suma de tots els criteris, classificant
següent ordre decreixent:
EMPRESA
STNVEiS A LES PERSONES ENCIS SCCL
PONREC ASSESSORS SL

Oferta
económica
291.098.00 €
280.777,70 e

Punts
judicis
valor

45.00
9.00

Punts

oferta

Totals
punts

49.21

94.21

51.00

60.00

I va acordar, per unanimitat, considerar com a oferta econÓmicament més avantatjosa la
presentada per I'empresa SERVEIS A LES PERSONES ENC|S SCCL, amb una oferta
següent;
bconómica per un imbort de 29L 098,00 euros IVA exclÓs amb el desglossament

-període contractual: octubre/desembre 2O1S (20 programes) més gener/juliol de
2019 (32 programes):
138.322,00 euros IVA exclÓs.
- prórroga prevista: Període octubre/desembre 2019 (32 programes) més gener/juliol
de 2020 (32 Programes):
152.776,00 euros IVA exclÓs
de 8 de novembre,
I ho elevá a l'órgan de contractació, en virtut de I'art. 151 de la llei 912017
pel qual s'aprová elText refÓs de la Llei de contractes del sector públic'

.../continua
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A LES PERSONES ENCÍS SCCL ha presentat Document Europeu

Tal i com disposa I'art. 150.2 en relació amb I'art. 140 de la Llei 912017 de 8 de novembre,

de

Contractes

del Sector Públic i la cláusula 13 dels plecs de

condicions

economicoadministratius, el licitador I'oferta del qual ha estat declarada com a
econÓmicament més avantatjosa i que hagi presentat la declaració responsable
substitutÓria, será requerit perqué en el termini de 10 dies hábils comptadors des de
I'endemá en qué aquest hagi rebut el requeriment, presenti la documentació acreditativa del
compliment dels requisits de capacitat, aptitud i solvéncia establerts en el plec, així com del
compliment de les obligacions tributáries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, la constitució de la garantia definitiva i l'altra documentació que sigui
procedent.

VIST I'informe jurídic i la documentació que integra I'expedient administratiu.

Aquest tinent d'alcaldia, titular de I'Area d'Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li han estat delegades per la Junta de Govern Local a I'acord de 23de juny de
2015, publicat en el BOPB de 0910712015,
RESOL:

Primer.- DECLARAR com a oferta més avantatjosa la presentada per I'empresa SERVEIS A
LES PERSONES ENCIS SCCL a la contractaóió dels serveis per al desenvolupament dels
programes "FEM TANDEMS L'H" a la ciutat de L'Hospitalet, de conformitat amb la Mesa
Permanent de Contractació celebrada el dia 23 de juliol de 2018, i REQUERIR a aquesta
empresa perqué en el termini de 10 dies hábils comptats des de I'endemá en qué hagi rebut
aquest requeriment acrediti el compliment dels requisits de capacitat, aptitud i solvéncia
establerts en el plec, així com del compliment de les obligacions tributáries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, de conformitat amb I'art. 140 de la
llei9/2017 de 8 de novembre.

Segon.- REQUERIR a I'empresa SERVEIS A LES PERSONES ENCíS SCCL perqué en
termini de 10 dies hábils comptats des de l'endemá en qué hagi rebut aquest requeriment,
constitueixi a la Tresoreria General la garantia definitiva del contracte, corresponent al 5%
de l'import d'adjudicació per al període contractual de 10 mesos, IVA exclós(138.322,00
euros), el que resulta un import de 6.916,10 euros; iséns perjudici que procedís reajustar la
garantia en el cas d'acordar la prórroga contractual, atés que I'import de la prórroga és
superior al període contractual inicial, d'acord amb les previsions dels plecs de condicions.
Tercer.- ADVERTIR a I'empresa SERVEIS A LES PERSONES ENCíS SCCL que, en el cas
de no complimentar els anteriors requeriments en el termini indicat, s'entendrá exclosa la
seva proposició i es procedirá, en aquest cas, a requerir la documentació a I'empresa que
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hagi quedat classificada en segon lloc; tot dq conformitat amb el que disposa l'art. 150 y 151
llei 9/2017 de 8 de

novembre.

Quart.- Notificar aquesta Resolució a les

I

licitadores i als serveis técnics municipals

I PERQUE CONSTI I S'AFEGEIXI AL SEIII EXPEDIENT HO CERTIFICO.

iTécnic accidental
de Govern Local
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