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RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR
NÚMERO 26/2022
El Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat va convocar concurs
públic per a la contractació del servei de manteniment de la jardineria a la masia de cal Gotlla
a l’Hospitalet de Llobregat (Expedient CS13/2022), pel procediment obert simplificat abreujat
previst a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
El pressupost de licitació és de 14.000 €, sense IVA, i la durada del contracte és de dos anys
sense possibilitat de pròrroga, essent l’únic criteri de valoració de les ofertes admeses el preu.
L’anunci de licitació es va publicar al perfil de contractant del Consorci i en la plataforma
electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
Dins del termini de presentació de les ofertes, que finalitzava el dia 18 de juny de 2022, es
varen rebre les formulades per les següents empreses:

EMPRESA

IMPORT

IVA

TOTAL

LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, SL

12.323,16 2.587,86 14.911,02

CAN CET CENTRE D’INSERCIÓ SOCIO LABORAL, SL

12.800,00 2.688,00

15.488,00

Vist que totes les ofertes presentades per aquestes empreses reuneixen tots els requisits per
ser admeses, classificades per ordre decreixent i essent el preu l’únic criteri a considerar,
l’oferta amb el preu més baix és la presentada per l’empresa LA CYCA PROJECTS AND
SERVICES, SL.
En data 23 de juny de 2022 es va requerir a aquesta empresa per tal que presentés la
documentació prevista en la clàusula 14.2 del plec de clàusules administratives particulars,
amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte.
Vist que LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, SL ha presentat la documentació requerida
de conformitat.
Vist que entre aquesta documentació s’ha aportat el programa de treball que, tal i com
estableix la clàusula 21 del plec de clàusules administratives particulars, ha de ser aprovat per
l’òrgan de contractació.
D’acord amb aquests antecedents, i en ús de les facultats delegades per acord del Consell
General del Consorci de data 29 de juny de 2018, RESOLC:

Primer.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de manteniment de la jardineria a
la masia de cal Gotlla a l’Hospitalet de Llobregat (Expedient CS13/2022) a l’empresa LA CYCA

PROJECTS AND SERVICES, SL, per un import de DOTZE MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES
EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (12.323,16 €), més IVA, d’acord amb la proposta econòmica
presentada per aquesta empresa.
La durada del contracte serà de dos anys a comptar des de la data de la present Resolució.
L’execució del contracte s’ajustarà al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques pels quals es regeix el mateix.
Segon.- Notificar aquesta Resolució a l’empresa adjudicatària i requerir-la per tal que formalitzi
el contracte en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació,
assabentant-la que la formalització del contracte es pot fer mitjançant la signatura d’acceptació
d’aquesta Resolució.
Tercer.- Aprovar el programa de treball presentat per LA CYCA PROJECTS AND SERVICES,
SL.
Quart.- Notificar aquesta Resolució a la resta d’empreses participants en la licitació.
L’Hospitalet de Llobregat, 4 de juliol de 2022

Raúl Alvarín Álvarez
Director

