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Resolució d'adjudicació de l'expedient per tramitació ordinària
Expedient

EC-2019-153

Unitat
promotora

Servei d'Obres, Instal·lacions i Manteniment

Procediment

Obert

Objecte

Serveis de transport, moviments interns i trasllats de mobiliari, equips informàtics,
material d'oficina, documentació i arxius de les diferents dependències
administratives del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
(VEH) per al 2019.

Modalitat

Tipus

Contracte Públic

Serveis

Antecedents
1. Mitjançant resolució de 2 de juliol de 2019 es va aprovar l’expedient de contractació del contracte
de referència i es va acordar l’obertura del procediment d’adjudicació
2. Vist que el dia 3 de setembre de 2019 va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació i es va
procedir a l’obertura dels sobres “A” i a qualificar la documentació de caràcter general aportada
pels licitadors a fi d’acreditar la capacitat i solvència exigida com a requisit d’aptitud per contractar
amb el sector públic.
3. Vist que a la licitació abans esmentada s’han presentat un total de tres empreses les quals, un cop
analitzada la documentació aportada, aquesta es va considerar correcta i van ser admeses a la
licitació.
4. Vist que el 9 de setembre de 2019 va tenir lloc l’acte públic d’obertura del sobre B que conté la
documentació relativa als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica acordant, un
cop es disposés de la valoració dels criteris objectius, que es requereixi a l’empresa proposada
com a adjudicatària l’aportació de la documentació corresponent.
5. Vist que el 30 de setembre de 2019 va tenir lloc la reunió virtual de la Mesa de Contractació i es va
procedir a analitzar la documentació presentada per l’empresa proposada com a adjudicatària,
acordant l’adjudicació de l’expedient de referència a l’empresa ALIANCE-BROTHER, SL amb NIF
B58296955 un cop s’ha comprovat que la documentació presentada és l’adient i que compleix els
requisits tècnics i documentals que s’han establert per a aquest expedient de contractació.
Fonaments de dret
I. S’han acomplert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest contracte.
II. Les empreses licitadores han obtingut les següents puntuacions totals i parcials:

Empresa
ARA VINC
ALIANCE-BROTHER
CONSORCIO

Rambla de Catalunya, 19-21
08007 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00
Telefax 93 316 21 41

Puntuació
del preu
68,99
70,00
68,12

Puntuació
organització
servei
20,00
20,00
20,00

Puntuació
termini
resposta
10,00
10,00
10,00

Puntuació
total
98,99
100,00
98,12
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Les característiques i els avantatges de la proposició de l’empresa ALIANCE-BROTHER, SL que han
comportat que l’oferta sigui seleccionada en front de la resta de licitadors es recullen en quadre annex
formant part de la present resolució.
Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 150, 151 i 158 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació.
Vist l’article 1.7 de la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, DOGC 7873 de 13 de maig de 2019.
RESOLC
1. Adjudicar a l’empresa ALIANCE-BROTHER, SL amb NIF B58296955 el contracte les dades
identificadores del qual consten a l’encapçalament, per un import total de 24.320,35 € (VINT-IQUATRE MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) més IVA, segons el
següent desglossament:
Empresa adjudicatària

ALIANCE-BROTHER, SL
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

43.607,88

9.157,65

52.765,53

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

24.320,35

5.107,27

29.427,62

Pressupost licitació

Import adjudicació

El contracte s’adjudica pels preus unitaris que consten en l’oferta aportada per l’empresa
2. Designar com a responsable d’aquest contracte a la cap del Servei d’Obres, Instal·lacions i
Manteniment.
3. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d’acord amb el que
disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment administratiu.
4. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant d’acord amb el que disposa l’article
151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Per delegació,

Albert Castellanos i Maduell
Secretari general
(Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873 de 13 de maig de 2019.)
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ANNEX
1. PREU (fins a 70 punts):
L’empresa presenta una oferta de 24.320,35 €, IVA exclòs, que és la més econòmica, per la
qual cosa obté 70 punts en aquest apartat.
2. Organització dels serveis (fins a 20 punts):
L’empresa aporta 4 grups de treball per la qual cosa obté 20 punts en aquest apartat
3. Millores en el termini per a la prestació del servei (fins a 10 punts):
L’empresa ofereix un temps de resposta de 24 hores per la qual cosa obté 10 punts en aquest
apartat.
L’empresa obté una puntuació total de 100 punts
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