Data: 04 de maig de 2021
Exp. Contractació: OSA-01/2021
Assumpte: Adjudicació dels Lots 1 i 2 del contracte
de subministrament d’arbrat per a la societat
Jarfels, S.A.

RESOLUCIÓ GERÈNCIA

Fernando Costa Vilarrasa, en nom i representació i en la seva condició de Gerent de la mercantil
Jarfels, S.A., actuant en virtut de les facultats atribuïdes pel Consell d’Administració de la
societat, segons resulta de l’escriptura pública atorgada davant el Notari de Castelldefels, senyor
Jose Victor Lanzarote Llorca en data 30/05/17 amb el número 896 del seu protocol.
Vist que l’òrgan de contractació, en data 22 de març de 2021, va acordar aprovar i iniciar
l’expedient per a la contractació de Subministrament d’arbrat per a la societat Jarfels, S.A.,
dividit en dos lots; mitjançant tramitació ordinària i procediment obert simplificat abreujat, de
conformitat amb les regles previstes als articles 131.1 i 159.6 i següents de la LCSP.
Vist que el passat 26 de març de 2021 es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant,
juntament amb els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques,
l’informe de necessitat, la memòria justificativa i la resolució d’inici i aprovació de l’expedient.
Vist que, tal com resulta del Certificat de registre d’ofertes emès per l’eina Sobre Digital de la
Plataforma de serveis de contractació pública, han participat en la present licitació, per haver
presentat en temps i forma les proposicions, les empreses: CASA PARAIRE, S.L.; MONERPLANTS,
S.L.; LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L. i ARRIBAS CENTER, S.L. pel que fa al lot 1 i, les
empreses MONERPLANTS, S.L.; LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L. i ARRIBAS CENTER, S.L.
pel que fa al lot 2.
Vista l’acta de la mesa de contractació d’obertura dels sobres únics, de data 19 d’abril de 2021,
en què es va acordar:
- admetre a l’empresa CASA PARAIRE, S.L. respecte del Lot 1, per haver presentat correctament
la documentació requerida a la clàusula XV del Plec de Clàusules Administratives Particulars,
consistent en la declaració responsable de l’annex I i en la proposta avaluable mitjançant
l’aplicació dels criteris automàtics previstos als plecs;
- admetre condicionalment respecte dels Lots 1 i 2 a les empreses MONERPLANTS, S.L., LA CYCA
PROJECTS AND SERVICES, S.L i ARRIBAS CENTER, S.L. per haver-se observat defectes en la
documentació administrativa aportada.
- traslladar de les proposicions presentades al servei tècnic corresponent per a l’emissió d’informe
valoració en aplicació dels criteris automàtics previstos als plecs i per a l’aplicació dels
paràmetres objectius previstos per a la detecció de les ofertes incurses en presumpció
d’anormalitat.
Vist que, segons consta a l’acta de la mesa de contractació de data 23 d’abril de 2021, les
empreses MONERPLANTS, S.L., LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L i ARRIBAS CENTER, S.L.
compleixen amb els requeriments d’esmena efectuats per la unitat de contractació i compres
de la societat, al aportar en temps i forma la totalitat de documentació requerida.
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Vist que, en la mateixa sessió de data 23 d’abril de 2021, previ examen de la documentació
aportada per les empreses MONERPLANTS, S.L., LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L i ARRIBAS
CENTER, S.L.; el Director Tècnic de l’Àrea de Jardins i Parcs dona compte a la resta de membres
de la mesa de contractació de l’informe de valoració de les ofertes presentades i d’aplicació dels
paràmetres previstos per a la detecció d’ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, publicat
en el perfil del contractant el passat 26 d’abril de 2021 juntament amb l’acta de la mesa de
contractació de data 23 d’abril de 2021.
Vist l’acord de la mesa de contractació, de data 23 d’abril de 2021, de proposta d’adjudicació
del Lot 1 - relatiu a arbrat clima fred - en favor de l’empresa ARRIBAS CENTER, S.L. i del Lot 2 relatiu a arbrat clima càlid - en favor de l’empresa LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L; per
haver obtingut cadascuna d’aquestes la millor puntuació respecte cadascun dels lots un cop
aplicats els criteris d’adjudicació previstos als plecs.
Vist que, en data 26 d’abril de 2021, la unitat de contractació de la societat va efectuar
requeriments de documentació previs a l’adjudicació dels Lots 1 i 2 a les empreses ARRIBAS
CENTER, S.L. i LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L respectivament.
Vist que les empreses ARRIBAS CENTER, S.L. i LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L han complert
satisfactòriament amb els requeriments efectuats, al aportar la totalitat de la documentació
requerida.
En virtut de les facultats que m’han estat conferides,
R E S O L C:
Primer.- ADJUDICAR el LOT 1 del contracte de subministrament d’arbrat per a la societat
JARFELS, S.A., relatiu a arbrat de clima fred, a l'empresa ARRIBAS CENTRER, S.L. amb estricta
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars i a la seva oferta, per un preu de 7.346,90 euros (IVA inclòs) i amb una durada d’un
any no prorrogable, a comptar des de la signatura d’acceptació de la present resolució
d’adjudicació.
Segon.- ADJUDICAR el LOT 2 del contracte de subministrament d’arbrat per a la societat
JARFELS, S.A., relatiu a arbrat de clima càlid, a l'empresa LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L
amb estricta subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars i a la seva oferta, per un preu de contracte de 21.828,39 euros (IVA inclòs)
i amb una durada d’un any no prorrogable, a comptar des de la signatura d’acceptació de la
present resolució d’adjudicació.
Tercer.- NOTIFICAR, a les empreses adjudicatàries i a la resta de licitadors, les adjudicacions
esmentades i PUBLICAR-les al perfil del contractant de JARFELS, S.A. segons s’indica a la clàusula
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XXIV del Plec de clàusules Administratives Particulars i de conformitat amb el que preveu l’article
63 LCSP.
Tercer.- REQUERIR a les empreses ARRIBAS CENTER, S.L. i LA CYCA PROJECTS AND SERVICES,
S.L per a què formalitzin els respectius contractes, en un termini no superior a cinc (5) dies hàbils
comptadors des de l'endemà de la recepció del requeriment, mitjançant la signatura
d'acceptació de la present resolució d’adjudicació; de conformitat amb el que preveu la clàusula
XXV del Plec de Clàusules Administratives Particulars i l’article 159.6 g) LCSP.
Quart.- COMUNICAR les dades del contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat
de Catalunya, en el termini màxim d’un mes a comptar des de la seva signatura.
Cinquè.- PUBLICAR la formalització dels contractes abans indicats en el Perfil de Contractant de
JARFELS, S.A.. segons s’indica a la clàusula XXV del Plec de Clàusules Administratives Particulars,
en un termini no superior a quinze (15) dies a comptar des de el seu perfeccionament.

Signat electrònicament.

Gerent de JARFELS, S.A.
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