El sotasignats, Roger Bellavista Fortuny, enginyer tècnic del servei d’obres i projectes de
l’Ajuntament de Granollers,
INFORMEN
D’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte
d’adjudicació de les obres relatives al PROJECTE CONSTRUCTIU DEL VIAL DE CONNEXIÓ
AMB EL NOU COMPLEX HOSPITALARI DEL SECTOR W DE GRANOLLERS (FASE1) (
obra núm.57/21),

FETS
L’empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL, va ser proposada com a adjudicatària pel
sotasignant en informe de data 25/03/2022, atès que l’oferta presentada per aquesta empresa
resultava classificada amb millor puntuació.
En data 25/3/2022, la Mesa de Contractació va acceptar l’informe tècnic mencionat, va excloure
del procediment licitatori l’oferta d’OBRES i SERVEIS ROIG, al no haver presentat la justificació
requerida per la seva oferta, i va acordar així mateix requerir a l’empresa ABOLAFIO
CONSTRUCCIONS SL, a l’efecte que aportés la documentació prèvia a l’adjudicació.
L’empresa va acceptar el requeriment de documentació prèvia en data 31/03/2022, disposant,
segons consta en el requeriment, en el PCAP i a les disposicions legals corresponent, de 10
dies hàbils per a presentar la documentació requerida, a comptar des de l'endemà de
l'acceptació de la notificació. Aquest termini es va acabar el 14/04/2022 a les 23.59 h, sense
que s’hagués donat compliment al requeriment.
El 5 de maig de 2022, amb registre d’entrada número 2022021209, l’ empresa
ABOLAFIOCONSTRUCCIONS, SL, presenta instància per renunciar al procediment de licitació
del contracte d’obres per l’execució del Projecte constructiu del vial de connexió amb el nou
complex hospitalari del Sector « de Granollers (Fase 1) i, per tant retira la seva oferta.
D’acord amb el que estableix l’article 150.3. LCSP la Mesa de Contractació ha de procedir a
requerir la mateixa documentació al licitador següent per l’odre que hagin estat classificades les
ofertes.
Atenent a l’informe de data 25/03/2022, l’oferta següent per ordre de classificació correspon a
la presentada per EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L, amb una puntuació de 51, 25
punts.
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FONAMENTS JURÍDICS
•

•

Clàusula 15 del PCAP: «Si en el termini anteriorment esmentat no es rep aquesta
documentació, l'òrgan de contractació entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i
recavarà la mateixa documentació del licitador següent per ordre que hagin estat
classificades les ofertes atorgant-li el corresponent termini per constituir la garantia
definitiva»
Article 150.2. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

PROPOSO:

•
•

Que la Mesa declari la retirada de l’Oferta de l’empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS,
S.L, així com la resta d’efectes previstos a l’article 150.2 LCSP que consideri oportuns.
Que la Mesa procedeixi a requerir a l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS
S.L., als efectes que presenti en el termini estipulat la documentació prèvia a
l’adjudicació.

La qual cosa s’informa als efectes que correspongui.
Granollers, maig de 2022
Servei d’Obres i Projectes

