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INSTAL·LACIONS MIRO SL
CL VALENCIA N.18 Esc.1 Pis.PB Pta.01
43850 - CAMBRILS
Us notifico el Decret d'Alcaldia, número 2021D001002621 de data 23 de desembre de 2021,
que diu el següent:
“Adjudicar el contracte administratiu mixt de subministrament, serveis i obres per la
instal·lació i manteniment d’una deshumectadora per a la piscina coberta de Cambrils,
amb una durada d’un any més tres anys addicionals de manteniment sense cost,
resultant un total de quatre anys.
Vist el Decret Alcaldia, número 2021D001002120 de data 29 d'octubre de 2021, que va
acordar aprovar plecs de clàusules, expedient de licitació del contracte mixt de
subministrament, serveis i obres pel subministrament d’una deshumectadora per a la piscina
coberta de Cambrils.
Vista l’acta de la Mesa de contractació del dia 24/11/2021 corresponent al procediment obert
convocat per l’adjudicació contracte administratiu mixt de subministrament, serveis i obres
pel subministrament d’una deshumectadora per a la piscina coberta de Cambrils, la qual diu:
“[...] Confirmant-se l’existència de quòrum suficient, es procedeix a l’obertura del sobre únic i es fa
constar que s’han rebut les següents ofertes:
Proposició núm. 1:
INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL
A continuació la Mesa revisa la documentació presentada per l’empresa en el sobre únic i detecta
el següent defecte:
 INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL no ha signat la declaració responsable.
El membres de la Mesa consideren que es tracta en els tres supòsits de defectes esmenables en
aplicació del segon paràgraf de l’article 141.2 de la LCSP, per tant, acorda atorgar un termini de
tres dies naturals a l’empresa INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL per la correcció de l’error detectat. Resta
sotmesa l’admissió del candidat a la presentació de l’esmena en el termini legalment
establert.
S’acorda la suspensió de l’acte en espera de la realització, per part del departament de compres i
contractació de l’Ajuntament del requeriment referit anteriorment. Transcorregut el termini de tres
dies naturals des de la notificació dels requeriments mitjançant el procediment establert a la
disposició addicional quinzena de la LCSP, es convocarà novament als membres de la Mesa.”
Vista l’acta de la Mesa de contractació del dia 01/12/2021 del mateix procediment obert a dalt
referenciat, la qual diu:
“[...] Confirmant-se l’existència de quòrum suficient, els membres de la mesa revisen la
documentació presentada per INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL, en resposta al requeriment de correcció
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de l’error esmenable detectat en la declaració responsable detectat durant l’anterior sessió de 24
d’octubre de 2021.
Vist que les esmenes s’han presentat dins de termini i resolen els errors esmenables detectats, els
membres de la Mesa declara l’admissió de l’empresa: INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL, que ha resultat
ser la única oferta presentada.
A continuació els membre de la Mesa procedeixen a conèixer el contingut dels documents
incorporats al sobre ÚNIC que contenen les ofertes puntuables mitjançant fórmula automàtica,
segons els següents criteris:
CRITERIS OBJECTIUS
A. Valoració de l’oferta econòmica.
B. Ampliació de garantia.
C. Manteniment sense cost per l’ajuntament.

100
60
20
20

A. Valoració de l’oferta econòmica (fins a 60 punts)
El tribunal de valoració qualificarà les ofertes tenint en compte el criteri de formular la millor
oferta econòmica:
V= 60 x Pmin/Pi
Pmin = oferta econòmica més baixa dels licitadors
Pi = oferta econòmica del licitador
En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació.
Màxim 60 punts.
B. Ampliació del termini de garantia (fins a 20 punts)
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de la deshumectadora instal·lada tenint en compte
que l’aparell disposa d’una garantia inicial de 2 anys. (Només es pot seleccionar una opció)
-1 any – 5 punts
-2 anys – 10 punts
-3 anys – 20 punts
Màxim 20 punts.
C. Manteniment sense cost per l’ajuntament (fins a 20 punts)
Es valorarà sense cost addicional, i sense que repercuteixi en les prestacions mínimes d’acord al
plec tècnic, l’ampliació del termini del manteniment de l’aparell tenint en compte que la licitació
contempla 1 any de manteniment sense cost per l’ajuntament. (Només es pot seleccionar una
opció)
-1 any – 5 punts
-2 anys – 10 punts
-3 anys – 20 punts
Màxim 20 punts.
L’oferta presentada per l’empresa és la següent:
EMPRESA

Oferta econòmica

INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL

78.263,88 € (més IVA)

Ampliació
garantia
3 anys més

Ampliació
manteniment
3 anys més

L’interventor informa que no s’aprecia baixa temerària. La puntuació final és la següent:
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EMPRESA

Oferta econòmica

INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL

60 punts

Ampliació
garantia
20 punts

Ampliació
manteniment
20 punts

Total punts
100 punts

Vist que el plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació establia que la
Mesa de contractació proposaria com adjudicatària l’oferta de l’empresa que obtingués una
puntuació més elevada, s’acorda:
1-Requerir a l’empresa INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL per a que en el termini de 7 dies hàbils a comptar
des del primer següent a aquell en què hagi rebut el requeriment aporti la següent documentació:
- DNI i NIF del representant legal de l’empresa.
- Escriptura de constitució o modificació de l’empresa, inscrita al Registre Mercantil, o al
Registre oficial corresponent, en el seu cas.
- Escriptura de poders vàlids per contractar amb l’Administració a favor del representant
legal de l’empresa, inscrita al Registre Mercantil, o al Registre oficial corresponent, en el seu
cas.
- Aporti la documentació acreditativa de compliment dels requisits de capacitat i solvència
econòmica, financera i tècnica indicats en l’annex 3 del plec de clàusules administratives
particulars en referència a les dades manifestades en la declaració (no és necessari quan
les dades vinguin indicades en el RELI/ROLECE).
- Dipositi una garantia definitiva corresponent al per un import de 3.913,19 euros,
corresponents al 5% del preu d’adjudicació, tal i com es preveia al punt L del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives particulars.
2-Comprovar que l’empresa es troba inscrita al RELI o al ROLECE.
3-Comprovar que l’empresa està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
4-Proposar a l’òrgan de contractació que, un cop complerts els requisits indicats als punts
anteriors, acordi l’adjudicació del contracte administratiu mixt de subministrament, serveis i obres
per la instal·lació i manteniment d’una deshumectadora per a la piscina coberta de Cambrils, amb
una durada d’un any més tres anys addicionals de manteniment sense cost, resultant un total de
quatre anys, a l’empresa INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL, pel preu de 78.263,88 € (més l’IVA que li
correspongui) i la resta de condicions de la seva oferta.”
Vist que l’empresa INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL ha dipositat la garantia definitiva, ha presentat
la documentació requerida i s’ha comprovat que es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social.
RESOLC:
1. Adjudicar el contracte administratiu mixt de subministrament, serveis i obres per la
instal·lació i manteniment d’una deshumectadora per a la piscina coberta de Cambrils,
amb una durada d’un any més tres anys addicionals de manteniment sense cost,
resultant un total de quatre anys, a l’empresa INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL, pel preu de
94.699,29 € (IVA inclòs) i la resta de condicions de la seva oferta, tot citant-lo per a
formalitzar els corresponents contractes en document administratiu dins d’un termini de
15 dies hàbils a comptar del següent a la notificació de l’adjudicació.
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2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420. 34202.
62300. PISCINA. ADQ. MAQUINÀRIA.
3. Alliberar la despesa inicialment autoritzada la qual no sigui disposada. “
La qual cosa us notifico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes oportuns, i us significo que la transcrita
resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar un dels recursos següents:
Recurs de reposició potestatiu previ al contenciós administratiu davant l’alcaldia en el termini d’un mes a partir de la data
següent a la de recepció d’aquesta notificació segons allò que disposa l’art. 123 de la Llei 39/2015.
Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos
comptats des del dia de recepció d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb l’establert als arts. 8.1, 25.1 i 46.1 de la
Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998, modificada per la Llei Orgànica 19/2003,
de 23 de desembre.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent, d’acord amb allò que disposa l’art. 40.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
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