A. VANESSA MUÑOZ NAVARRO, Gerent de Prat Espais, SLU. i òrgan de contractació,

de la Societat PRAT ESPAIS, S.L.U., en el concurs per a la Redacció de projecte
i direcció de les obres per a la promoció d’un conjunt residencial i social de
més de 70 habitatges dotacionals i protegits, local comercial, equipament
administratiu i aparcament en les parcel·les 3D i 3B3, de l’ARE “Eixample
Sud” del Prat de Llobregat, amb criteris per a garantir la igualtat
d’oportunitats i la paritat de gènere en els grups de treball que
desenvolupin el servei,
EXPOSA:

Que en data 22 d’abril de 2022 ha tingut entrada al registre de Prat Espais, SLU.,
dintre del termini fixat, la resposta del licitador LIGHT WELLS GALORE, en els
termes de l’art. 149 LCSP, amb la justificació de la seva oferta, on explica les raons
que li permet executar els serveis objecte de contractació amb el baix nivell de
preus ofertat, amb el contingut que es de veure del referit escrit.
Es va donar trasllat a l’òrgan de contractació de la justificació presentada pel
licitador, a fi de resoldre sobre la seva idoneïtat i admissió.
Atès el contingut de l’escrit d’al·legacions presentat, es consideren justificats els
preus presentats i es considera que els serveis objecte de contractació podrien ser
executats de forma viable amb l’oferta presentada, tot respectant les obligacions
aplicables en matèria laboral, i el conveni sectorial vigent, així com les obligacions
aplicables en materia mediambiental i social amb criteris de conciliació entre la vida
personal, laboral i familiar i de foment de la corresponsibilitat entre dones i homes,
tal com va quedar acreditat en la documentació aportada al concurs.
Vist allò anteriorment exposat, l’òrgan de contractació
ACORDA:
Tenir per degudament justificada la baixa del licitador LIGHT WELLS GALORE i
acceptar l’oferta presentada amb el preu de 377.895,00€.

I perquè així constí, signo el present, a El Prat de Llobregat, a 25 d’abril de dos mil
vint-i-dos.

Vanessa Muñoz Navarro
Òrgan de contractació

