Exp. 20190001

RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

En data 9 de gener de 2019, per resolució del conseller delegat de TRARGISA es va iniciar
l’expedient per contractar el servei de manteniment d’equips i instal·lacions contra incendis de
TRARGISA, es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques, es va aprovar la despesa i es va fer pública la licitació en el perfil
del contractant de TRARGISA. El procediment a seguir era el del procediment obert abreujat
simplificat.

El termini per a la presentació de proposicions acabava el 21 de gener de 2019 i es van
presentar les següents propostes:

1. PROFESSIONALS DE LES TELECOMUNICACIONS PROTEL, SCCL, amb NIF F-64211725
2. PACISA FIRE SERVICE, SL, amb NIF B-87317228
3. PREVENCIÓN SMC,SL, amb NIF B-60740123
4. PREVIFOC MATERIAL CONTRA INCENDIOS, SLU, amb NIF B-63408546

En data 28 de gener de 2019, el coordinador tècnic adjunt a Gerència ha emès informe de
valoració de les ofertes, amb les puntuacions següents:

1. PROFESSIONALS DE LES TELECOMUNICACIONS PROTEL, SCCL

69,86 punts

2. PACISA FIRE SERVICE, SL

81,96 punts

3. PREVENCIÓN SMC, SL

90,64 punts

4. PREVIFOC MATERIAL CONTRA INCENDIOS, SLU

100,00 punts

Cap de les ofertes presentades representa una oferta anormalment baixa.
S’ha comprovat la documentació presentada per les empreses licitadores i la inscripció al RELI
o al ROLECE i es detecta que l’empresa PACISA FIRE SERVICE, SL i l’empresa PREVIFOC
MATERIAL CONTRA INCENDIOS, SLU no consten inscrites a cap dels esmentats registres,
motiu pel qual han de ser excloses de la licitació, ja que no compleixen la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars, ni allò establert als articles 159.4.a) i 159.6 de la LCSP.
L’oferta presentada per PREVENCION SMC, SL és adequada i compleix els requisits establerts
al plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques particulars.

S’ha comprovat la documentació presentada per PREVENCION SMC, SL i la inscripció de
l’empresa al ROLECE i és adequada amb allò establert a la legislació.
La competència per a l’adopció d’aquesta resolució correspon al conseller delegat, d’acord amb
l’acord del Consell d’Administració d’11 d’abril de 2018, pel qual en les licitacions de fins a
100.000 € l’òrgan de contractació serà el conseller delegat.
D’acord amb els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques i amb les valoracions que consten a l’informe
emès pel coordinador tècnic adjunt a Gerència i de conformitat amb l’article 159.6 de la LCSP,

RESOLC:
Primer. ADJUDICAR el contracte del servei de manteniment d’equips i instal·lacions contra
incendis de TRARGISA per l’import de 2.937,87 €, a l’empresa PREVENCION SMC, SL.

Aquest import es desglossa en: dos mil quatre-cents vint-i-set euros amb noranta-nou cèntims
(2.427,99 €) de pressupost net, i 509,88 € en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària, determinants de la seva selecció,
queden detallades en l’informe tècnic de valoració dels diferents criteris d’adjudicació
degudament puntuats, essent els següents:

-

Preu del servei: 90,64 punts

PUNTUACIÓ TOTAL: 90,64 punts
L’informe de valoració dels criteris d’adjudicació es publicarà al perfil del contractant de
TRARGISA.
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques reguladores de la contractació.
Segon. NOTIFICAR l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a les altres empreses que ha pres
part en el procediment.
Tercer. PUBLICAR l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant.

