CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

768/2020

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Francesc Llaó Calderó, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 10 de novembre de 2020 s’adoptà l’acord
següent:

Expedient 768/2020. Contracte d'obres per procediment obert
La Junta de Govern Local va aprovar, en sessió celebrada el 8 de setembre de
2020, la licitació del projecte “Reforma de la piscina municipal”, obra que
estava integrada dins el projecte aprovat de Reforma de piscina municipal i
nova piscina infantil, de la que es va excloure l’execució de la piscina infantil
limitant-se l’actuació als capítols de rehabilitació de la piscina gran, nou
paviment de platja i nou tractament salí. Al mateix acord es va aprovar el Plec
de clàusules administratives que regeix la licitació.

A la licitació s’han presentat els següents licitadors:
Construcciones Boni e Hijos, S.L.
Garcam, S.L.
Voracys, S.L.
Equidesa Group, S.L.
Mon Vertical, S.L.U.
Multiservei Nou Net, S.L.
Riesgos Murcia, S.L.
Courts International XII, S.L.
Catalana d’Obres del Penedès, S.A.
Galitec Desarollos Tecnológicos, S.L.
Obres i Serveis Curto, S.L.
En data 26 d’octubre es va procedir a l’obertura de les ofertes dels licitadors
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La licitació s’ha tramitat amb publicitat al perfil del contractant de l’ajuntament
de Puigpelat.

amb els següent propostes:
LICITADOR

Contrucciones Boni e Hijos, S.L.
Garcam, S.L.
Voracys, S.L.
Equidesa Group, S.L.
Mon Vertical, S.L.U
Multiservei Nou Net, S.L.
Riesgos Murcia, S.L.
Court International XII, S.L.
Catalana d’Obres del Penedès, S.A.
Galitec Dearrollos tecnológicos, S.L.
Obres i Serveis Curto, S.L.,

OFERTA
AMPLIACIÓ
ECONÒMICA
GARANTIA
Preu
licitació
exclòs
l’IVA:
168.318,23 €)
153.016,57 €
1
156.301,00 €
1
153.880,00 €
3
148.998,00 €
3
156.872,60 €
3
174.141,86 €
3
154.011,18 €
3
214.089,31 €
3
152.832,95 €
3
156.924,00 €
3
191.433,80 €
3

A raó de l’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes amb el
Sector Públic, a on el pressupost base de licitació s’entendrà com el límit
màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de
contractació, van quedar descartades les següents ofertes per superar l’import
de licitació :

Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment la classificació de les ofertes
queda de la següent forma:
Licitador

Puntuació Preu

Contrucciones
7,92 punts
Boni e Hijos, S.L.
Garcam, S.L.
6,22 punts
Voracys, S.L.
7,47 punts
Equidesa Group, 10 punts
S.L.
Mon Vertical, S.L.U 5,92 punts
Riesgos
Murcia, 7,40 punts
S.L.

Puntuació
Total Puntuació
Ampliació Garantia
1 punts
7,92 punts
1 punts
3 punts
3 punts

7,22 punts
10,47 punts
13,00 punts

3 punts
3 punts

8,92 punts
10,40 punts
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Multiservei Nou Net, S.L.
Courts International XII, S.L.
Obres i Serveis Curto, S.L.

Catalana d’Obres 8,01 punts
del Penedès, S.L.,
Galitec Desarrollos 5,90 punts
Tecnológicos, S.L.

3 punts

11,01 punts

3 punts

8,90 punts

Comprovada la capacitat i solvència mitjançant la seva inscripció al Registre
d’Empreses Licitadores, es va requerir a l’empresa Equidesa Group, S.L.,
l’aportació de la garantia definitiva.
Aportada la garantia i de conformitat amb allò en la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es trasllada 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, la Junta de Govern Local per delegació de competències atorgades per
l’Alcaldia mitjançant Decret de 15 de juliol de 2019, acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar el contracte d’obres per a l’execució del projecte de reforma
de la piscina municipal a l’empresa Equidesa Group ,S.L., d’acord amb la
puntuació atorgada per la mesa de contractació, per import de cent quarantavuit mil nou-cents noranta-vuit euros.
La raó per l’adjudicació ha esta el sumatori de punts obtinguts pel preu més
baix i l’ampliació del termini de garantía.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent al contracte amb càrrec a l’aplicació
corresponent del Pressupost de 2020.
Tercer.- Designar com a responsable del contracte a l’Alcaldessa.

Cinquè.- Notificar a Equidesa Group, S.L., la present Resolució i citar-lo per a
la signatura del contracte en la data que pactin les parts.
Sisè.- Publicar l’anunci de formalització del contracte en el Perfil del contractant
en termini de quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l’annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Setè.- Comunicar el Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import
d’adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l’impost sobre
el Valor Afegit.
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Quart.- Notificar l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicatària.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per
ordre i amb el vist i plau de la Sra. Alcaldessa.
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