DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica
Antecedents
El Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa en la sessió de 16 de febrer de 2022, va
aprovar l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació d’elements i sistemes d’extinció
d’incendis a la planta de compostatge Garrotxa, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, per un
valor estimat de 40.4074,74€ (més IVA). El contracte es divideix en els següents lots:
-

LOT 1 Millora de risc d’incendi prioritari, a la sala CCM (centre de control de motors) de
maquinària de procés.
LOT 2 Millores de risc d’incendi no prioritari, a la sala CCM (centre de control de motors) de
ventilació dels túnels de desodorització.
LOT 3 Millores de risc d’incendi a la caseta de tractament i filtració de l’aigua de serveis.

Una vegada esgotat el termini de presentació d’ofertes, que finalitzava el dia 3 de març de 2022 a les
23:59h, s’han presentat a la licitació les següents ofertes:


AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU amb NIF A08332975
(Registre d’entrada E2021001382 de 01/03/2022 a les 15:13:41)



POINT FIRE SL amb NIF B65663619 (Registre d’entrada E2021001467 del 03/03/2022, a les
12:51:30h)

En data 7 de març de 2022 es procedeix a la obertura de sobres i es valora la documentació
administrativa presentada per les licitadores que han presentat l’oferta en el termini conferit, a efectes de
declarar-ne la seva admissió o exclusió per finalment proposar una adjudicació a l’òrgan de contractació
un cop avaluades les proposicions econòmiques.
D’acord amb el sistema de puntuació establerta als plecs de clàusules i l’oferta realitzada per cada
empresa, la puntuació obtinguda ha estat la següent:
Ofertes econòmiques:
Lot 1
Licitador
Aquambiente, Servicios para el sector del
agua, SAU
Point Fire SL

Import Base
(€)

IVA (€)

Total (€) Puntuació

16.898,21

3.548,62 20.446,83

65,78

13.077,00

2.746,17 15.823,17

85,00
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Lot 2
Import Base
(€)

Licitador
Aquambiente, Servicios para el sector del
agua, SAU
Point Fire SL

22.275,98
17.230,00

IVA (€)

Total (€) Puntuació

4.677,95 26.953,93
3.618,30 20.848,30

65,75
85,00

Lot 3
Licitador
Aquambiente, Servicios para el sector del
agua, SAU
Point Fire SL

Import Base
(€)

IVA (€)

Total (€) Puntuació

1.031,50
933,01

216,61
195,93

1.248,11
1.128,94

76,88
85,00

Puntuació global:
Lot 1
Licitador
Point Fire SL
Aquambiente, Servicios para el
sector del agua, SAU

Oferta
econòmica
85,00

Risc i
ventura
10

Garantia
0

Total
95,00

65,78

10

5

80,78

Oferta
econòmica
85,00

Risc i
ventura
10

Garantia
0

Total
95,00

65,75

10

5

80,75

Oferta
econòmica

Risc i
ventura

Garantia

Total

76,88

10

5

91,88

85,00

0

0

85,00

Lot 2
Licitador
Point Fire SL
Aquambiente, Servicios para el
sector del agua, SAU
Lot 3
Licitador
Aquambiente, Servicios para el
sector del agua, SAU
Point Fire SL

El tècnic responsable del contracte ha emès un informe on conclou que, segons la clàusula 16.2 del
PCAP, un cop finalitzada la fase de valoració de les ofertes presentades s’observa que pels lots 1 i 2,
l’empresa POINT FIRE SL ha presentat unes ofertes anormalment baixes.
Lot 1
Licitador
Aquambiente, Servicios para el sector del agua,

Oferta
econòmica
16.898,21 €

Baixa

%
Baixa
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SAU
Point Fire SL

13.077,00 €

3.821,21

22,61%

Oferta
econòmica

Baixa

%
Baixa

22.275,98 €
17.230,00 €

5.045,98

22,65%

Lot 2
Licitador
Aquambiente, Servicios para el sector del agua,
SAU
Point Fire SL

Per aquesta raó, i d’acord amb l’article 149 LCSP, en data 8 de març de 2022, es requereix a la
mercantil POINT FIRE SL per tal que justifiqui aquesta presumpta anormalitat i en data 10 de març de
2022 aquesta empresa respon al requeriment quedant justificada la baixa temerària per al LOT 2 del
qual en resulta guanyadora.
Pel que fa al LOT 1 la baixa no queda justificada ja que no s’observa la justificació per la construcció del
nou magatzem, valorat i posat de manifest en el plec de condicions que regula el contracte en 4.650€
(IVA exclòs) i per aquest motiu es proposa adjudicar-lo a la segona oferta més ben valorada, en aquest
cas a favor de la licitadora AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU.
En el mateix informe es conclou que la millor oferta presentada per al LOT 3 l’ha presentat l’empresa
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU.
En data 6 d’abril i 7 d’abril de 2022, les licitadores POINT FIRE SL i AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA
EL SECTOR DEL AGUA SAU, respectivament, han presentat amb caràcter favorable, la documentació
requerida prèvia adjudicació segons el lot corresponent.
La interventora del Consell Comarcal ha emès informe en virtut del qual s’acredita que a les aplicacions
pressupostàries 2022 11 1623 65002 “Reposició i millores planta de compostatge” i 2022 11 1623 62900
“Inversions reposició infraestructures residus” hi ha prevista consignació suficient per fer front a la
despesa.
Considerant que la competència del President per aprovar les adjudicacions ha estat delegada al
Consell de Presidència per Decret de 17 de juliol de 2019; que la propera sessió de Consell de
Presidència no es preveu fins el proper 20 d’abril de 2022 i per tal de complir amb el que preveu la
clàusula 18 del PCAP, es proposa avocar la competència per aquest acte donant compte d’aquesta
resolució a la propera sessió del Consell de Presidència que es dugui a terme.
Fonaments de dret
Articles 159 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Clàusula 18 del PCAP
Acord de delegació de competències del President al Consell de Presidència de 17 de juliol de 2019.
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Per tot l’anterior,
Decreto:
1. Avocar la competència per aquest acte.
2. Aprovar i declarar vàlida la licitació.
3. Adjudicar el contracte, per haver estat la proposta econòmicament més avantatjosa a:


LOT 1: AQUAMBIENTE, SERVICIOS ARA EL SECTOR DEL AGUA SAU
o El preu d’adjudicació és de 20.446,83€ IVA inclòs, que es desglossen en 16.898,21€ de
base imposable i de 3.548,62€ d’IVA calculat al 21%.



LOT 2: POINT FIRE SL
o El preu d’adjudicació és de 20.848,30€ IVA inclòs, que es desglossen en 17.230,00€ de
base imposable i de 3.618,30€ d’IVA calculat al 21%.



LOT 3: AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU
o El preu d’adjudicació és de 1.248,11€ IVA inclòs, que es desglossen en 1.031,50€ de
base imposable i de 216,61€ d’IVA calculat al 21%.

Es preveu una durada del contracte de 4 mesos des de l’endemà de la formalització. No es preveuen
pròrrogues.
4. Disposar la despesa a càrrec a les aplicacions pressupostàries 2022 11 1623 65002 “Reposició i
millores planta de compostatge” i 2022 11 1623 62900 “Inversions reposició infraestructures residus”.
5. Requerir a les empreses adjudicatàries del contracte per tal que, dins el termini de 15 dies hàbils i
mitjançant instància genèrica (https://www.seu-e.cat/web/ccgarrotxa), acceptin la notificació de
l’adjudicació que serà enviada per mitjans electrònics.
6. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió del Consell de Presidència.
Publicitat
1. Publicar aquests acords al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes.
Comunicació
1.Notificar aquests acords als licitadors.
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