Expedient: 2022_0127
Denominació: «Obres de conservació i manteniment del sistema de producció i distribució d’ACS dels
vestidors del camp de futbol municipal La Pastoreta»
Assumpte: Aadjudicació
RESOLUCIÓ
Per resolució de l’òrgan de contractació d’1 de juny 2022, es va aprovar l'expedient de contractació
descrit a l’encapçalament així com el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que havia
de regir la contractació, amb un pressupost base de licitació de 59.255,90€ (base 48.971,82€,
10.284,08€ IVA).
Es tracta d’un contracte d’obres a l’empara de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP), 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
(LCSP).
Atès que la licitació es tramita per procediment obert simplificat sumari, no subjecte a regulació
harmonitzada, amb un únic criteri d’adjudicació, a l'empara dels articles 20, 145 i 159.6 de la LCSP.
Han presentat oferta les empreses següents:
1 A-79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.
2 B-43599216 ESCARDO SERVEIS TECNICS, S.L.
3 B-55753933 ESWELL FACILITY SERVICES, S.L
4 B-61529277 FRICOR SERVEI INTEGRAL,S.L
5 B-25207739 ILERFRED SL
El dia 17/06/2022 es va procedir a l'obertura del sobre únic electrònic presentat pels licitadors, que ha
de contenir la declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a
contractar amb REUS ESPORT I LLEURE i l’oferta, donant-se trasllat al responsable del contracte, per a
què les valorés.
El dia 20/06/2022 el responsable del contracte va emetre informe valoratiu de les ofertes d’acord amb
la clàusula 14.1 i l’annex 3 del plec de clàusules, relatives als criteris d’adjudicació i per a la
determinació de baixes presumptament anormals, en aplicació de les quals es determinà, amb
caràcter previ, que l’oferta del licitador 3 ESWELL FACILITY SERVICES, S.L es trobava en situació de
presumpta anormalitat o desproporció.
El dia 21/06/2022 es va requerir al licitador esmentat al paràgraf anterior mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e- NOTUM integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
perquè en el termini de 5 dies hàbils, justifiqués i desglossés raonadament i detalladament el baix
nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit
l’anormalitat de l’oferta.
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El 30/06/2022 va finalitzar el termini indicat al paràgraf anterior sense que el licitador l'evacués, motiu
pel qual, a l’empara de la clàusula 14.5 del plec de clàusules, s’ha de considerar que la proposició no
pot ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment, fent-se constar aquesta
circumstància a l’informe de 05/07/2022 per part del responsable del contracte, relatiu a la valoració i
la classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació a favor de l’empresa ELECNOR SERVICIOS Y
PROYECTOS SAU, qui obtenint la màxima puntuació per haver ofert el millor preu, d’acord amb el
criteri d’adjudicació únic per a l’adjudicació (oferta econòmica, de 0 a 100 punts), es constitueix com
la millor oferta.
Per resolució de l'òrgan de contractació d’11/07/2022 es va acceptar la proposta d’adjudicació i es va
acordar requerir a licitadora ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU (requeriment de data
15/07/2022) mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM integrat amb la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena del plec que regeix la licitació, perquè
presentés, a través de l’espai habilitat a l’eina del sobre digital i en el termini de 7 dies hàbils a
comptar des del següent a la notificació, la documentació que disposa la clàusula quinzena del plec
de clàusules administratives particulars.
Atès que en el termini concedit la licitadora ha presentat, a través de l’espai habilitat a la Plataforma
de serveis de contractació pública (PSCP), la documentació exigida a la clàusula 15a del plec de
clàusules mitjançant la qual, ha acreditat la seva capacitat, representació, habilitació i resta de
condicions exigides al plec de clàusules per a poder resultar adjudicatari del contracte licitat, d’acord
amb l’informe favorable emès als efectes de la seva qualificació.
Atès que no s'exigeix constituir garantia definitiva, a l'empara de l'article 159.6 f) de la LCSP i segons
disposa la clàusula setzena del Plec i l'apartat J del quadre de característiques del contracte.
Atès que existeix la consignació necessària per a contractar, de conformitat amb el que disposa
l'article 116.3 de la LCSP.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats que tinc conferides com a òrgan de contractació,
HE RESOLT:
Primer.- RATIFICAR l’exclusió de la licitadora 3 B-55753933 ESWELL FACILITY SERVICES, S.L.
Segon.- ADJUDICAR el contracte «Obres de conservació i manteniment del sistema de producció i
distribució d’ACS dels vestidors del camp de futbol municipal La Pastoreta» a l’empresa ELECNOR
SERVICIOS Y PROYECTOS SAU amb NIF A-79486833, per un import de 50.239,99€ (dels quals
41.520,65€ es corresponen amb el preu del contracte i 8.719,34 € es corresponen amb l’IVA) d’acord
amb la seva oferta de 15 de juny de 2022.
La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l'adjudicació dins del
termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. A
aquests efectes, i un cop acceptada la notificació de la resolució d’adjudicació per part de l’empresa
adjudicatària a través de l’e-Notum, se li trametrà per correu electrònic la notificació esmentada amb
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una anotació on constarà: «S’accepta la resolució d’adjudicació, i es signa la present, a efectes
d’entendre formalitzat el contracte, conforme l’article 159.6 apartat g) de la LCSP», la qual haurà de ser
retornada signada electrònicament pel legal representant de l’empresa al correu electrònic
sabenza@reusesport.cat.
Tecer.- NOTIFICAR aquesta resolució als licitadors que han participat en la licitació, i publicar-lo al perfil
del contractant de REUS ESPORT I LLEURE.
D’acord amb l'article 44.6, segon paràgraf, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, aquest acte es pot impugnar en via administrativa de conformitat amb el que disposa la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
mitjançant la interposició del recurs d’alçada previst als articles 121 i 122 de la referida llei i en el
termini d’un mes.
El recurs es pot interposar davant l’òrgan que va dictar l’acte que s’impugna o davant el competent per
resoldre’l, en aquest cas l’Alcalde.

L’òrgan de contractació de Reus Esport i Lleure SA,

Luis Alberto Signat
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«S’accepta la resolució d’adjudicació, i es signa la present, a efectes d’entendre formalitzat
el contracte, conforme l’article 159.6 apartat g) de la LCSP»,

A-79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.

