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Maria Cacharro López, Secretària general de l'Ajuntament de la Vila de
CARDEDEU
(Vallès Oriental).
CERTIFICO: Que la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Cardedeu a la
sessió del dia 9 de maig de 2019, va adoptar, entre altres, els següents
acords:
“
PRP2019/351 – EXP. 2018/3282 DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL
SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS,
SENYALITZACIÓ
I
ENLLUMENAT
D'EMERGÈNCIA
DELS
EDIFICIS
MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE CARDEDEU.
ANTECEDENTS:
Atès que a la Junta de Govern Local de data 10 de gener de 2019, es va aprovar
l’expedient de contractació per a la licitació del manteniment de les instal·lacions
contra incendis, senyalització i enllumenat d’emergència dels edificis municipals de
l’Ajuntament de Cardedeu, per procediment obert simplificat amb la tramitació de
l’article 159.6 de la LCSP.
Atès que en el termini de recepció d’ofertes, s’ha presentat a la plataforma de
contractació 3 ofertes.
Atès que en data 4 d’abril de 2019, la unitat tècnica de valoració de les ofertes, ha
formulat el següent informe:
[...
INFORME

1. OBERTURA DE PROPOSICIONS
Que el dia 30 de Gener del 2019 es va procedir a l'obertura mitjançant
dispositiu electrònic de les proposicions presentades amb el següent resultat:
Licitador

Oferta econòmica (IVA inclòs)

VALLFOC , S.L.
EXTINTORES

14.991,90 €
CELTA,

S.L.

En el model de proposta econòmica, només s’indica el
import

del

impost

sobre

el

valor

corresponent a 4.571,27 €
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I 7.221,28 €

INSTAL.LACIONS S.L.

2. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES.
Realitzada la valoració de les ofertes, d'acord amb les fórmules establertes en el
plec de clàusules administratives particulars, queden classificades amb el
següent resultat:

 VALLFOC, SL: excedeix del pressupost base de licitació
 ESTINTORES CELTA, SL: varia substancialment el model
establert o comportar error manifest en l’import de la proposició

 RIEMAR, PROJECTES I INSTAL.LACIONS S.L.: A la vista de
l’informe emès pels Tècnics municipals el dia 21 de març de 2019, queda de
manifest que és presumible que l’oferta presentada per l’empresa RIEMAR,
PROJECTES I INSTAL.LACIONS, S.L., pot no resultar viable per haver estat
formulada en termes que la fan anormalment baixa (en aplicació dels criteris de
l’article 85 del RGLCAP), i s’ha de procedir segons estableix l’article 149.4 LCSP,
requerint al licitador que justifiqui el baix import de la seva oferta en el termini
màxim de 10 dies naturals. És per això, que de conformitat amb la clàusula
dotzena del PCAP, se’l va requerir per a que en el termini de 10 dies naturals,
justifiqués el baix import de la seva oferta.
En resposta, en data 01/04/2019 i registre d’entrada núm.
4188, l'empresa Riemar Projectes i Instal·lacions indica que de l’oferta
presentada, el pressupost per a dur a terme el contracte de manteniment de
les instal·lacions contra incendis, senyalització i enllumenat d'emergència dels
edificis municipals de l'ajuntament de Cardedeu, es de 5.968€ sense IVA, anual.

3. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
En conseqüència, es considera que les tres ofertes presentades o bé excedeixen
el pressupost de la licitació tal i com marca l’article 84 de la Llei de contractes de
les

Administracions

Públiques

1098/2001

del

12

d’octubre,

varien

substancialment el model establert o comportar error manifest en l’import de la
proposició.
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En conseqüència, pel que s’ha descrit amb anterioritat, informo que no es pot
fer cap proposta d’adjudicació a l'òrgan de contractació. No obstant, es fa trasllat
per tal de que s’acordi el que s’estimi oportú.

El Cap de Serveis de Territori, Manel Torres Sánchez”
FONAMENTS JURÍDICS:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Es proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels següents Acords:
Primer.- Declarar deserta la licitació del SERVEI DE MANTENIMENT DE LES
INSTAL.LACIONS
CONTRA
INCENDIS,
SENYALITZACIÓ
I
ENLLUMENAT
D’EMERGÈNCIA DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CARDEDEU
(exp. 2018/3282), per no haver-se presentat ofertes admissibles d’acord amb els
criteris establerts en els plecs de la licitació.
Segon.- Publicar aquest acord en el Perfil del Contractant.

El Regidor d’obres i serveis, Joan Masferrer Sala

ELS REUNITS PER UNANIMITAT APROVEN LA PROPOSTA.

”

I, per a que consti i doni lloc als efectes oportuns, expedeixo la present
certificació, amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, a Cardedeu.
Vist i plau
L'alcalde,

La secretària,

(signat electrònicament al peu de pàgina)
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