R/N: IT/CP00037 IT-2021-618

Resolució d'adjudicació del contracte
Modalitat

Contracte Públic

Expedient

IT-2021-618

Unitat
promotora

Subdirecció General d'Administració i Serveis

Procediment

Obert

Objecte

Subministrament i muntatge de mobiliari no homologat per equipar els
edificis i magatzems de diverses regions policials de la Direcció General
de la Policia (DGP).

Tipus

Subministraments

Antecedents
1. Per resolució de data 21 de maig de 2021 s'aprova l’expedient de contractació de referència
i s'acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En data 7 de juliol de 2021 es celebra la reunió de la Mesa de Contractació per fer
l’obertura dels sobres A i qualificar la documentació de caràcter general aportada pels
licitadors a fi d’acreditar la capacitat i solvència exigida com a requisit d’aptitud per contractar
amb el sector públic.
Les empreses que s’han presentat són les següents:

Un cop es comprova que s'ha presentat correctament la documentació administrativa, previ
requeriment d'esmenes a les empreses MECALUX SA i FERRIMAX SA que esmenen en
termini, totes les empreses queden admeses a la licitació.
3.En data 12 de juliol de 2021, es realitza l'acte d’obertura dels sobres "B" que contenen la
documentació relativa als criteris d’adjudicació la quantificació dels quals son avaluables
automàticament, el president llegeix les ofertes, que queden resumides al següent quadre:
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LOT 1 FERRIMAX SA

Lot 2 MECALUX SA
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4. En data 26 de juliol de 2021 es reuneix novament la Mesa de contractació. El president
informa a la Mesa la valoració de les ofertes realitzada en data 21 de juliol de 2021 pel subdirector General d'Administració i Serveis, que queden resumides de la manera següent:

La Mesa de Contractació, a la vista de la valoració favorable de la unitat promotora, eleva a
l’Òrgan de Contractació, proposta d’adjudicació del lot 1 a favor de l’empresa FERRIMAX, SA
i el lot 2 a favor de l’empresa MECALUX SA pels imports indicats a continuació. Són les
úniques ofertes presentades i compleixen amb els requisits dels plecs administratiu i plec
tècnic que regeixen aquesta licitació.
FERRIMAX, SA :
• Lot 1: 125.225,00€ (IVA exclòs); 151.522,25 € (IVA inclòs)
MECALUX SA
• Lot 2: 26.184,00 € (IVA exclòs); 31.682,64€ (IVA inclòs)

5. Les empreses proposades adjudicatàries han acreditat la capacitat i la solvència, així com
la constitució de la garantia definitiva, el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, així com trobar-se d'alta i al corrent del pagament de l'Impost d'Activitats
Econòmiques.

Fonaments de dret

I. Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 150, 151 i 158 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 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.
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II. En virtut de la competència que m'atribueix el Decret 96/2001, de 20 de març , sobre
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels seus serveis
complementaris, relacionats o derivats de l'Administració de la Generalitat i altres organismes
públics, i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de contractació

RESOLC:
Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:
Nº lot
1
2

Empresa adjudicatària
FERRIMAX, SA
MECALUX, SA

Termini execució
45 Dies
45 Dies

Import d’adjudicació

Pressupost de licitació
Import
base €

IVA €

Import amb
IVA €

Import base
€

IVA €

Import amb
IVA €

1

151.690,00

31.854,90

183.544,90

125.225,00

26.297,25

151.522,25

2

31.710,00

6.659,10

38.369,10

26.184,00

5.498,64

31.682,64

Nº lot

D’acord amb les millores de logística i de subministrament presentades de en data 1 de juliol
de 2021 per FERRIMAX, SA (lot 1) i 22 de juny de 2021 per MECALUX, SA (lot 2).
2. Nomenar com a responsable d'aquest contracte a la persona que ha estat designada al
Quadre de característiques del contracte.
3. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d'acord amb el
que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
Contra aquesta resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en
matèria de contractació en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
remissió d’aquesta notificació, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
d’acord amb l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, o alternativament, recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que
es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de rebre la notificació, tot això,
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4. Publicar l’adjudicació del contracte i el termini per a la formalització en el perfil de contractant
d’acord amb el que disposa l’article 151.4 de la LCSP.

El secretari general
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