Emiliano Mora Labrada, secretari accidental de l’Ajuntament de Ripollet
(Barcelona),
C E R T I F I C O : Que, el 9 d'abril de 2019, la Junta de Govern Local, en exercici
de les competències que li han estat delegades per Resolució d’Alcaldia de 19 de
juny de 2015, publicades en el BOP 03-07-15, aprovà, entre d’altres, l’acord
següent:
“5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
5.1. Espai Públic:
5.1.2. CLASSIFICACIÓ D'OFERTES I REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ A LA
MERCANTIL AMB L'OMRQP DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIA
EXTERIOR A L'ESCOLA JOSEP MARIA GINESTA, FASE 1.
1. En data 5 de març de 2019, per la Junta de Govern Local, s’acordà l’aprovació
de l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat i tramitació ordinària, del Projecte de substitució de fusteria
exterior a l’Escola Josep Maria Ginesta, fase 1, amb un valor estimat de
74.952,61 € i amb un preu de contracte de 90.692,66 € (21% d’IVA inclòs).
Publicant-ne la licitació en data 14 de març de 2019, a la Plataforma
electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i a la
Plataforma de contractació pública electrònica VORTAL.
2.

La Mesa de contractació, en data 4 d’abril de 2019, va procedir mitjançant la
Plataforma electrònica de contractació pública VORTAL a l’obertura del sobre
únic, corresponent a la declaració responsable i a la documentació a valorar
de forma automàtica, procedint-ne a la seva valoració, aplicant els criteris
automàtics previst al PCAP, amb el resultat que consta a la corresponent
acta, i proposant a l’òrgan de contractació la classificació de les ofertes i el
requeriment de documentació a la mercantil que ha presentat l’oferta amb
la millor relació qualitat-preu.

3.

Segons preveu la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, atenent a la quantia i
característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a
la Junta de Govern Local, i de conformitat amb la proposta emesa per la Mesa
de contractació, s’acorda:

1. Classificar les ofertes per ordre decreixent d’acord amb la proposta efectuada
per la Mesa de contractació en sessió de data 4 d’abril de 2019, en la forma
següent:
Plica: 2
Nom licitador: CROS OBRES I SERVEIS, SL
Proposta econòmica (sense IVA): 69.490,33 €
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Puntuació proposta econòmica: 80
Proposta millora termini garantia (anys): 4
Puntuació millora termini garantia: 20
Puntuació total obtinguda de forma automàtica: 100
Plica: 1
Nom licitador: SERRALLLERIA MANSER, SL
Proposta econòmica (sense IVA): 71.182,50 €
Puntuació proposta econòmica: 78,10
Proposta millora termini garantia (anys): 4
Puntuació millora termini garantia: 20
Puntuació total obtinguda de forma automàtica: 98,10
Plica: 3
Nom licitador: GOMINTEC, SL
Proposta econòmica (sense IVA): 73.176,23 €
Puntuació proposta econòmica: 75,97
Proposta millora termini garantia (anys): 4
Puntuació millora termini garantia: 20
Puntuació total obtinguda de forma automàtica: 95,97
2. Requerir a la mercantil CROS OBRES I SERVEIS, SL, que ha presentat l’oferta
amb la millor relació qualitat-preu, per tal que en el termini de set dies hàbils,
a comptar des del dia següent al que s’ha rebut el requeriment, presentin la
documentació següent:
a)

Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de fons de
l’Ajuntament una garantia definitiva per import de 3.474,52 €,
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.

3. Advertir a la mercantil CROS OBRES I SERVEIS, SL, que cas de no atendre aquest
requeriment dins el termini de 7 dies assenyalat, s’entendrà que ha retirat la seva
oferta i es procedirà a exigir-li el 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat i d’acord amb la clàusula 32 del PCAP, sense perjudici d’allò
establert a l’article 71.2 a) de la LCSP.
4. Notificar a la mercantil CROS OBRES I SERVEIS, SL.”
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, segons el que autoritza l’article 206
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
amb el vistiplau de l’alcalde.
Ripollet, a data de la signatura digital

