Data de la sessió: 17/10/2018

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N802-2018-000009 Subdivisió U633
Descripció
Aprovació del rebuig de proposicions i de la classificació de les empreses admeses al
procediment de licitació per a la contractació de les obres del Projecte d'obra municipal
ordinària Reparació de les façanes D, G i H al Palau de Marianao, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, i del requeriment al licitador millor classificat
(obra cofinançada el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc
del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020)
Relació de fets i fonaments jurídics
En sessió de data 31 de juliol del 2018, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient i
el plec de clàusules administratives i tècniques particulars per a la contractació de les
obres del Projecte d'obra municipal ordinària: Reparació de les façanes D, G i H al Palau
de Marianao (N802/U633/2018/000009), mitjançant tràmit ordinari i procediment obert,
de conformitat amb la normativa aplicable); obra cofinançada el 50% pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya
FEDER 2014-2020.
En data 14 d'agost del 2018 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria de l'esmentada
licitació al web municipal -perfil de contractant-.
Dins del termini fixat per a la presentació d'ofertes, han presentat oferta 5 empreses.
En data 25 de setembre del 2018 es va reunir la Mesa de Contractació als efectes de
comprovar la documentació presentada al sobre núm. 1, consistent en la declaració
jurada i la documentació corresponent als criteris subjectius, que es van traslladar al
tècnic municipal per fer la valoració i l 'informe corresponent.
En data 27 de setembre del 2018, el tècnic municipal de la unitat de Projectes i Obres
d'Edificació, emet informe relatiu al sobre 1.
En data 28 de setembre del 2018, es va reunir la Mesa de Contractació es va presentar
la valoració dels criteris subjectius i l'obertura de les pliques econòmiques (sobre núm.
2) que es van traslladar al tècnic corresponent per fer la valoració i l'informe
corresponent.
En data 4 d'octubre del 2018, la Mesa de Contractació acorda requerir a l'empresa Certis
Obres i Serveis SAU, documentació que justifiqui la seva oferta.
En data 5 d'octubre del 2018, per instància amb Registre General d'Entrada
2018026454, l'empresa Certis Obres i Serveis SAU, mitjançant escrit, confirma
l'existència de l'errada en la proposta presentada i llurs conseqüències.
En data 10 d'octubre del 2018, s'emet informe tècnic de valoració final de les ofertes,
amb proposta de classificació de l'empresa Rècop Restauraciones Arquitectòniques SLU
En data 15 d'octubre del 2018, la Mesa de Contractació, acorda el rebuig de l'oferta
presentada per l'empresa Certis Obres i Serveis SAU, per no haver justificat la seva
oferta que contenia valors anormalment baixos, i proposta de classificació de les

empreses presentades.
Articles 82, 83 i 84 del Reial decret legislatiu 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
sobre el rebuig de les proposicions.
Article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP), sobre ofertes anormalment baixes.
Article 150 de la LCSP, sobre la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 16/10/2018;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern
Local pel decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre
delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la
corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

Proposta d'acord
PRIMER- Rebutjar la proposició presentada per l'empresa que s'indica a continuació i
pels motius que es relacionen:
- Certis Obres i Serveis SAU
Oferta considerada anormalment baixa per contenir un termini inferior en més d'un 20%
a la mitja total dels terminis ofertats, d'acord amb la clàusula 29 del plec de clàusules
administratives particulars.
SEGON- Aprovar la classificació de les empreses admeses a la licitació per a la
contractació de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària Reparació de les
façanes D, G i H al Palau de Marianao (N802/U633/2018/000009), mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària; d'acord amb la valoració de la proposició
efectuada per la Mesa de Contractació de data 15 d'octubre del 2018.
La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració establerts a la clàusula
19 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació .
La classificació en ordre decreixent ha estat:
- Rècop Restauracions Arquitectòniques SL (puntuació: 80,50)
- Obres i Contractes Penta SA (puntuació: 74,79)
- Constructora i Rehabilitadora Secla SA (puntuació: 68,04)

TERCER- REQUERIR al licitador primer classificat Rècop Restauracions Arquitectòniques
SL (CIF B-43 467 968), perquè dins del termini de deu (10) dies hàbils següents a la
notificació d'aquest requeriment per correu postal presenti la documentació que s'indica
a la clàusula 30 del plec de clàusules administratives particulars i que és la següent :
a) Acreditació de la personalitat jurídica de l'empresari i, en el seu cas, la seva
representació:
1. Còpia compulsada de l'escriptura de constitució o modificació per verificar als estatuts
que el licitador posseeix un objecte social destinat a la realització de l'objecte d'aquesta
licitació (Art. 66.1 de la LCSP).

2. Còpia compulsada de l'escriptura de poder actualitzada (tret que aquest consti en
l'anterior). Els que compareguin o signin proposicions en nom de l'empresa, presentaran
poder bastant a l'efecte, degudament inscrit al Registre Mercantil, així com còpia
compulsada del DNI del representant. També es podrà aportar còpia de bastanteig de
poders efectuat per autoritat administrativa, notarial o judicial.
b) Documentació acreditativa de l'habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica.
c) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la
declaració responsable aportada i la resta que sigui exigible .
d) El document de sol·licitud d'ingrés de la garantia definitiva per l'import equivalent al
5% de l'import adjudicat, corresponent a 17.172,40 € (disset mil cent setanta-dos euros
amb quaranta cèntims). No s'acceptaran les garanties que no hagin estat ingressades a
la Tresoreria Municipal, el comportarà l'exclusió immediata de la classificació d'aquest
licitador, procedint a recabar de nou tota la documentació al següent classificat .
e) Acreditació de les dades de transferència bancària amb la certificació de l’entitat
bancària corresponent, segons model normalitzat disponible a la web municipal, a
l’apartat de tràmits: lliurament i registre de factures de proveïdors.
f) Declaració responsable específica i de compromís en matèria de prevenció de riscos
laborals (segons annex II).
Els empresaris inscrits en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI), de la
Generalitat de Catalunya, podran substituir la documentació assenyalada als punts a) i
b) (llevat que n'hi hagi una solvència específica), per a l'acreditació d'aquella inscripció
i/o l'aportació de les dades necessàries per a la seva consulta i obtenció d'ofici. En
qualsevol cas, hauran d'aportar la documentació que s'exigeix expressament en aquest
procediment si no consta reflectida en l'esmentat certificat (garantia, etc.).

Cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en tot cas, a recabar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades
les ofertes. L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació.
QUART- NOTIFICAR aquest acord a les empreses presentades i publicar-lo a la web
municipal -perfil de contractant-.

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el
referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos

mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu:
Tornar

