Assumpte: Resolució d’acceptació i rebuig d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats
Contracte de serveis
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Expedient: S-39/19 (ICGC-2019-00011)
Procediment obert simplificat
Títol: Servei de manteniment de les instal·lacions Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya a Barcelona.
Antecedents:
1. En relació amb el procediment de contractació indicat a l’encapçalament d’aquest
document, es va publicar en el perfil del contractant de l’ICGC, un anunci de licitació
per tal que les empreses interessades presentessin propostes dins del termini
estipulat per fer-ho.
2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, van presentar propostes les empreses
licitadores següents:
-

AGEFRED, S.L.
BROCLOLI, S.L.
CITELUM IBERICA, S.A.
COFELY ESPAÑA, S.A.
DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES, S.L.
ECOCLIMA BARCELONA, S.L.
EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.
ISTEM, S.L.U.
MONCOBRA, S.A.
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U.

3. En acte públic de la Mesa de contractació de data 2 d’abril de 2019, es va procedir
a l’obertura dels sobres C, de les empreses licitadores que van superar la puntuació
mínima requerida en la proposta tècnica, que contenia la documentació relativa als
criteris avaluables automàticament.
4. En vista de l’oferta presentada per les empreses licitadores DOMINION INDUSTRY
& INFRAESTRUCTURES, SL, COFELY ESPAÑA, SA i ISTEM, SLU, d’acord amb
l’establert en l’apartat P del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives, es va considerar que aquestes eren susceptibles de considerar-se
ofertes amb valors anormals o desproporcionats. En conseqüència, per mitjà de
l’espai que a tal efecte té l’eina “Sobre Digital”, en data 3 d’abril de 2019, l’ICGC va
requerir a dites licitadores les justificacions oportunes, concedint, per a tal efecte,
un termini màxim de 5 dies hàbils.
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5. Abans de finalitzar aquest termini es va verificar que les empreses COFELY
ESPAÑA, SA i ISTEM, SLU havien aportat les justificacions requerides. L’empresa
DOMINION INDUSTRY & INFRAESTRUCTURES, SL, una vegada superar aquest
termini no ha presentat cap justificació.
Fonaments de dret:
1. D’acord amb l’establert a la clàusula vint-i-unena del plec de clàusules
administratives i de conformitat amb el que disposa el punt primer de la Resolució
del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de data 2 d’abril de 2014, publicada en el
DOGC núm. 6601, de data 10 d’abril de 2014.
2. Vist l’informe emès pel servei tècnic corresponent, de data 24 d’abril de 2019, en
virtut del qual es conclou que la documentació aportada per l’empresa COFELY
ESPAÑA, SA, és suficient per justificar la viabilitat de la seva oferta econòmica, i la
presentada per l’empresa ISTEM, SLU, resulta insuficient per justificar la viabilitat
de la seva.
3. Vista l’acta de la mesa de contractació de data 25 d’abril de 2019, que s’adjunta a
la present resolució, d’acord amb la qual es proposa l’acceptació de la proposta
presentada per l’empresa COFELY ESPAÑA, SA, el rebuig de la proposta
presentada per ISTEM, SLU i DOMINION INDUSTRY & INFRAESTRUCTURES,
SL, en base als arguments exposats en l’informe.
RESOLC,
1.

CONSIDERAR suficient la documentació aportada per l’empresa licitadora
COFELY ESPAÑA, SA per justificar la seva oferta econòmica amb valors
presumptament anormals o desproporcionats.

2.

ADMETRE la proposta presentada per l’empresa COFELY ESPAÑA, SA a la fase
d’adjudicació del contracte.

3.

CONSIDERAR insuficient la documentació aportada per l’empresa licitadora
ISTEM, SLU per justificar la seva oferta econòmica amb valors presumptament
anormals o desproporcionats.

4.

REBUTJAR la proposta presentada per l’empresa ISTEM, SLU de la fase
d’adjudicació del contracte.

5. REBUTJAR a l’empresa DOMINION INDUSTRY & INFRAESTRUCTURES, SL de
la fase d’adjudicació del contracte, per no presentar cap document que justifiqui la
viabilitat de la seva oferta.

6.

NOTIFICAR aquesta resolució a les empreses interessades.
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Jaume Massó i Cartagena
Director
P.D. 2 d’abril de 2014 (DOGC núm. 6601, de 10 d’abril de 2014)
Barcelona, 26 d’abril de 2019

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat
amb el previst pels articles 112.1, 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques, davant el Conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d’un mes a partir del dia següent al
de la recepció de la present Resolució o, recurs contenciós-administratiu davant de la jurisdicció contenciosa-administrativa,
de conformitat amb allò disposat a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosaadministrativa, davant dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, en el termini de dos mesos, d’acord amb l’article 46
de la llei mencionada, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

