ADJUDICACIÓ
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CRG09/17
I.- En data 05 de septiembre de 2017 va publicar-se en el Diari Oficial de la Unió Europea i a la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, a la qual s’hi troba el Perfil de
contractant d’aquesta entitat, l’anunci de convocatòria del procediment de contractació referent
al “Servei de Rentat i Esterilització de material de laboratori i suport auxiliar de Manteniment del
Centre de Regulació Genòmica” (exp. CRG09/17)”.
II.- Havent-se fixat com a data i hora límit de presentació de les ofertes el dia 11 d’octubre de
2017 a les 11.00h, es deixa constància que, en atenció a les dades del registre d’aquesta
entitat, ha presentat oferta en el present procediment 1 empresa.
III.- En data 11 d’octubre de 2017 va constituir-se la Mesa de contractació als efectes
d’examinar la documentació general continguda en el sobre núm. 1.
Tal i com consta recollit a l’acta estesa a l’efecte, un cop examinada la documentació la mesa
de contractació va adoptar el següent acord:
-

Admetre a licitació a l’empresa MULTISERVEIS NDAVANT, S.L.

IV.- Tal i com consta recollit a l’anunci de convocatòria, en data 18 d’octubre de 2017 va
procedir-se a l’obertura pública del sobre núm. 2, la valoració del qual depèn d’un judici de
valor, tot acordant-se, en aquell mateix acte, per part de la mesa de contractació que:
-

L’empresa MULTISERVEIS NDAVANT, S.L. ha presentat la documentació a incloure
en el sobre núm. 2 d’acord amb els termes exigits a l’annexe 6 del Plec de Clàusules
Particulars i al Plec de Prescripcions tècniques;

V.- Successivament, en data 26 d’octubre de 2017 va procedir-se a l’obertura pública del sobre
núm. 3 el qual conté la proposta econòmica i la resta de referències tècniques objecte de
valoració a partir de fórmules matemàtiques; tot comunicant-se als licitadors presents el resultat
obtingut en la valoració del sobre núm. 2 i que consta publicat en el perfil de contractant
d’aquesta entitat.
VI.- En data 30 d’octubre de 2017 la mesa de contractació emet un informe global de valoració
de les propostes en atenció als criteris d’adjudicació previstos en el Plec de Clàusules
Particulars, el resultat del qual es recull en el quadre-resum següent

LOT 1
CRITERIS
D´ADJUDICACIÓ
Valoració de l’oferta tècnica
Valoració
econòmica

de

PUNTS MÀXIMS

38

40

60

60

98

100

l’oferta

PUNTS TOTALS
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LOT 2
CRITERIS
D´ADJUDICACIÓ
Valoració de l’oferta tècnica
Valoració
econòmica

de

MULTISERVEIS
NDAVANT, S.L.

PUNTS MÀXIMS

27

40

60

60

87

100

l’oferta

PUNTS TOTALS

I en atenció al contingut consignat en el mateix, es declara admesa la següent empresa amb la
següent puntuació:

LOT 1
EMPRESA
MULTISERVEIS NDAVANT, S.L.

PUNTUACIÓ
98

LOT 2
EMPRESA
MULTISERVEIS NDAVANT, S.L.

PUNTUACIÓ
87

VII.- El present òrgan de contractació comparteix i assumeix com a pròpies la motivació
continguda en aquest Informe i quadres transcrits i en conseqüència, en data 2 de novembre
de 2017 s’efectua, a l’empara de l’article 151 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP),
requeriment d’aportació de determinada documentació a l’empresa MULTISERVEIS
NDAVANT, S.L. per ser l’empresa que ha formulat la proposta econòmicament més avantatjosa
d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el Plec de Clàusules Particulars;
VIII.- MULTISERVEIS NDAVANT, S.L. ha presentat dins el termini de deu 10 hàbils atorgat a
l’efecte la documentació requerida, la qual és conforme a les exigències del Plec de Clàusules
Particulars.
En conseqüència, dins els cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació, de
conformitat amb l’article 151.3 del TRLCSP, S’ACORDA:
Primer.- ADJUDICAR el contracte referent al “Servei de Rentat i Esterilització de material de
laboratori i suport auxiliar de Manteniment del Centre de Regulació Genòmica” pels lots 1 i 2 a
l’empresa MULTISERVEIS NDAVANT, S.L., amb C.I.F. B-60579240 per un import total de
182.931,44 euros (cent vuitanta dos mil nou-cents trenta-nou euros amb quaranta-quatre
cèntims), IVA exclòs, per dos anys, desglossat de la següent manera:

LOT 1 – Servei de rentat i esterilització de material de laboratori................124.761,49 euros
(Cent vint-i-quatre mil set-cents seixanta un euros amb quaranta nou cèntims)
LOT 2 – Servei de suport auxiliar de manteniment............................................58.169,95 euros
(cinquanta-vuit mil cent seixanta nou euros amb noranta cinc cèntims)
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I els preus unitaris i costos de contractació a l’oferta continguda en el sobre núm. 3 i publicats
en el perfil del contractant d’aquesta entitat.
Segon.- ADVERTIR a l’empresa adjudicatària que, d’acord amb l’article 156.3 del TRLCSP,
una vegada transcorreguts els 15 dies hàbils dels que es disposa per interposar recurs especial
en matèria de contractació, se la requerirà per tal que comparegui a FORMALITZAR el present
contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar des del següent al que hagi rebut el
requeriment.
Tercer.- NOTIFICAR la present adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses
que han participat en el present procediment de contractació.
Quart.- ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present adjudicació al Perfil de Contractant
d’aquesta entitat, anunci en el que expressament s’hi indicarà el termini en el qual s’ha de
procedir a la formalització del contracte en els termes establerts al segon punt.
Cinquè.- ORDENAR que una vegada formalitzat el contracte es procedeixi a la seva
PUBLICACIÓ en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el Perfil de contractant d’aquesta
entitat que es troba a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
Contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs especial en matèria de contractació regulat
a l’article 40 i següents del TRLCSP.
En cas de voler-se interposar aquest recurs, caldrà d’anunciar-ho prèviament mitjançant un
escrit on s’especifiqui l’acte del procediment objecte del mateix. Aquest escrit s’haurà de
presentar davant l’òrgan de contractació d’aquesta entitat en el termini especificat a l’apartat
següent per la interposició del recurs.
El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 15 dies hàbils,
a comptar d’acord amb allò establert en l’article 44 del TRLCSP.
L’escrit d’interposició del recurs s’haurà de presentar en el registre d’entrada d’aquesta entitat o
al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya.
La interposició del present recurs comportarà la suspensió de l’expedient de contractació.
Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, a 15 de novembre de 2017
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