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Resolució
de 29 de gener de 2020, de l’Òrgan de Contractació de Forestal Catalana, SA, per la qual es
procedeix a l’adjudicació del “Lot 2 - Subministrament de pinsos per a les perdius i els gossos de la
granja cinegètica de Torreferrussa (comarca Vallès Occidental) per al 2020” – exp. 4773.
Antecedents
Atès que en data de 13 de desembre de 2019, mitjançant resolució signada pel Secretari general del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, va encarregar a
Forestal Catalana, SA la realització de diversos treballs i serveis relatius a la gestió i control de les espècies
cinegètiques i piscícoles, per a l’any 2020.
Atès que va resultar necessària la contractació del “Subministrament de pinsos per a les perdius i els
gossos de les granges cinegètiques d’Esterri d’Àneu (comarca Pallars Sobirà) i Torreferrussa
(comarca Vallès Occidental) per al 2020”, per atendre les necessitats alimentàries de la població animal
de les granges cinegètiques esmentades.
Atès que la licitació del corresponent procediment obert amb tramitació ordinària es va convocar mitjançant
la seva publicació en el perfil de contractant el dia 29 de novembre de 2019, amb import de licitació màxim
de 72.726,99 euros IVA exclòs, distribuïts de la manera següent


LOT 1 Subministrament de pinso per a la granja cinegètica d’Esterri d’Àneu: 3.681,73 €, IVA exclòs.



LOT 2 Subministrament de pinso per a la granja cinegètica de Torreferrussa: 69.045,26 €, IVA
exclòs.

i amb una durada de contracte de 12 mesos a comptar des de la signatura del mateix, efectuant-se en acte
públic l’obertura de proposicions.
Atès que en data de 16 de desembre de 2019, va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació per a
l’obertura del sobre A i la qualificació de la documentació general aportada per l’únic licitador GEFOSA, SL
que es va presentar al procediment, i un cop revisat el contingut es va confirmar que la documentació
presentada era correcta, i per tant seguia en el procediment de licitació.
Atès que en data de 20 de desembre 2019, es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura
del sobre digital B (proposta econòmica) de l’única empresa que havia presentat proposta per a cadascun
dels lots de la licitació, i seguia en el procediment amb el resultat següent:
PROPOSTA ECONÒMICA

EMPRESA

GEFOSA, SL

OFERTA ECONÒMICA
(IVA exclòs)
LOT 1 GRANJA CINEGÈTICA
D’ESTERRI D’ÀNEU

OFERTA ECONÒMICA
(IVA exclòs)
LOT 2 GRANJA CINEGÈTICA DE
TORREFERRUSSA

4.050,00 €

69.045,26 €

Atès que en sessió del 20 de desembre de 2019, la Mesa de Contractació va acordar en referència a la
proposta econòmica presentada, proposar a l’Òrgan de Contractació de Forestal Catalana, SA l’adjudicació
del contracte corresponen al “LOT 2 - Subministrament de pinsos per a les perdius i els gossos de la
granja cinegètica de Torreferrussa (comarca Vallès Occidental) per al 2020”, a l’empresa GEFOSA,
SL.
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Atès que en data 14 de gener de 2020, mitjançant resolució signada pel Conseller Delegat de Forestal
Catalana, SA, es va declarar desert el “LOT 1 - Subministrament de pinsos per a les perdius i els
gossos de la granja cinegètica d’Esterri d’Àneu (comarca Pallars Sobirà) per al 2020”, per presentació
per part de l’empresa licitadora d’oferta econòmica que excedia de l’import de licitació i per tant no es podia
acceptar.
Atès que en data de 15 de gener de 2020, es va enviar a l’empresa GEFOSA, SL, proposada com a
adjudicatària del “LOT 2 - Subministrament de pinsos per a les perdius i els gossos de la granja
cinegètica de Torreferrussa (comarca Vallès Occidental) per al 2020”, el requeriment de documentació
previ a l’adjudicació.
Atès que en data de 22 de gener de 2020, l’empresa GEFOSA, SL proposada com adjudicatària, va
presentar part de la documentació requerida, observant un cop revisada l’omissió de documents.
Atès que en data de 23 de gener de 2020, mitjançant comunicació electrònica a l’empresa licitadora
GEFOSA, SL es va sol·licitar la correcció de la mancança de documentació.
Atès que en data de 27 de gener de 2020, l’empresa GEFOSA, SL va complir adequadament en el termini
que es va atorgar a l’efecte d’esmenar documentació i un cop comprovada que era correcta va ser
acceptada com empresa proposada com adjudicatària.
Fonaments de dret
Atès que s'han acomplert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest contracte.
D'acord amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i d’acord
amb la proposta d’adjudicació aprovada per la Mesa de Contractació.
Resolc
Primer.- Adjudicar el contracte corresponen al “LOT 2 - Subministrament de pinsos per a les perdius i
els gossos de la granja cinegètica de Torreferrussa (comarca Vallès Occidental) per al 2020” a
l’empresa GEFOSA, SL per import de 69.045,26 euros (IVA exclòs), amb subjecció al plec de prescripcions
tècniques, al plec de clàusules administratives particulars i a l’oferta presentada.
Segon.- Nomenar com a Responsable de control en l’execució del contracte al Sr. Francisco Fernández
Rivera, Cap de l’Àrea de Gestió Ambiental de Forestal Catalana, SA.
Tercer.- Notificar la resolució d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, amb expressió dels recursos
procedents, d’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de
procediment administratiu.
Quart.- Notificar el present acord al Responsable de control en l’execució del contracte designat.
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte i el termini per a la seva formalització en el perfil de contractant,
d’acord amb el que disposa l’article 151.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
El Conseller Delegat

Gabriel Esquius i Fuentes

