AJUNTAMENT DE VALLS

Jerónimo Rivas Gómez, secretari en funcions de l’Ajuntament de Valls,
CERTIFICO:
Que a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament del dia 15 de novembre de 2013 es
van adoptar, entre d'altres, el següent acord:
“Adjudicació del contracte de subministrament de mobiliari per la Biblioteca de
Ca Creus
Vist l'expedient de licitació del contracte de subministrament de mobiliari per a la
biblioteca de Ca Creus, per procediment obert i regulació harmonitzada.
Vista la proposta d'adjudicació de la mesa de contractació, d'acord amb els informes
emesos pels serveis tècnics de l'Ajuntament de Valls, que es descriu a continuació:
Licitadors que han presentat ofertes:
Lot 1 Mobiliari i Senyalització
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Expert Line, SL
Asmobel, SA
Bernadí, SA
Metalundia
Comercial Contel, SA
Spai Oficina Mediterrània, SL

Lot 2 TIC i Audiovisuals
1. Infordisa, SA
2. Telnet Sistemas 2008, SL
Lot 3 Antifurts
−
−

3M España, SA
Identification Care, SL

Puntuació total:
Lot 1 Mobiliari i Senyalització
7. Expert Line, SL
8. Asmobel, SA
9. Bernadí, SA
Lot 2 TIC i Audiovisuals

85,77 punts
87
punts
70,63 punts
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−
−

Infordisa, SA
Telnet Sistemas 2008, SL

73,63 punts
60,75 punts

Lot 3 Antifurts
−
−

3M España, SA
Identification Care, SL

60,18 punts
60
punts

Proposta d'adjudicació a favor de :
Lot 1 Mobiliari i Senyalització: Asmobel, SA, per un import de 265.961,53 € + IVA
(55.851,92 €)
Lot 2 TIC i Audiovisuals:
(10.383,21 €)

Infordisa, SA, per un import de 49.443,86 € + IVA

Lot 3 Antifurts: 3M España, SA, per un import de 17.905,00 € + IVA (3.760,05 €)
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2013, en què es va resoldre
declarar les ofertes més avantatjoses en el procés de licitació del contracte de
subministrament de mobiliari per a la biblioteca de Ca Creus i es va requerir els
licitadors que les havien presentat per tal que, dins del termini de deu dies hàbils,
presentessin la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament
dels mitjans que s'haguessin compromès a dedicar al contracte, i d'haver constituït la
garantia definitiva.
Vist que els licitadors que havien formulat les ofertes més avantatjoses han presentat
la documentació requerida.
Atesos els articles 160 i 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Vist que Metalundia, SL, a través d'escrit de 30 de juliol de 2013, va anunciar la
presentació de recurs especial en matèria de contractació contra l'acord de 26 de juliol
de 2013, en què se la va excloure del procés, i va sol·licitar la suspensió de
l'adjudicació.
Vist que l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya va resoldre, en
data 19 d'agost de 2013, la suspensió del procediment de contractació.
Vist que l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya va resoldre, en
data 13 d'octubre de 2013, la desestimació del recurs especial i l'aixecament de la
suspensió del procediment de contractació.
Vist que Expert Line, SL, a través d'escrit de 6 d'agost de 2013, va formular petició de
revisió d'ofici de l'acord de declaració de les ofertes més avantatjoses, per tal que
s'emetés un nou acord que declarés l'oferta d'Expert Line, SL, com a més avantatjosa,
en base a les al·legacions que va estimar pertinents.
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Vist que Asmobel, SA, a través d'escrit de 30 d'agost de 2013, va oposar-se a la
petició de revisió d'ofici formulada per Expert Line, SL, en base a les al·legacions que
va estimar pertinents.
Vist l'informe dels serveis tècnics municipals, de 31 d'octubre de 2013, en què, a la
vista de les al·legacions d'Expert Line, SL, i d'Asmobel, SA, es confirmen les
puntuacions atorgades per la proposta de la mesa de 23 de juliol de 2013.
Atès l'article 102.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP i PAC, sobre la
inadmissió de peticions de revisió que no es basin en alguna de les causes de nul·litat
de l'article 62 de la mateixa norma.
Atès l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP i PAC, sobre la
rectificació d'errors materials, de fet o aritmètics.
D'acord amb l'apartat 2 de la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, la competència com a òrgan de contractació correspon a l'Alcaldia.
Tanmateix, existeix delegació a favor de la Junta de Govern Local segons Decret
d'Alcaldia núm. 254/2011, de 16 de juny, i de conformitat amb la LRBRL i l'article 51.2
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local acorda:
PRIMER.- Reprendre el procediment de contractació del subministrament de mobiliari
per a la biblioteca de Ca Creus.
SEGON.- Inadmetre la petició de revisió formulada per Expert Line, SL, atès que no es
fonamenta en cap de les causes de nul·litat de l'article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP i PAC.
TERCER.- Desestimar la rectificació d'errors, d'acord amb l'informe dels serveis
tècnics municipals, de 31 d'octubre de 2013, en què, a la vista de les al·legacions
d'Expert Line, SL, i d'Asmobel, SA, es confirmen les puntuacions atorgades per la
proposta de la mesa de 23 de juliol de 2013.
QUART.- Adjudicar el contracte de subministrament de mobiliari per a la biblioteca de
Ca Creus, distribuït per lots, a les següents licitadores:
Lot 1 Mobiliari i Senyalització: ASMOBEL, SA per un import de 265.961,53 €, més
55.851,92 € en concepte d'IVA.
Lot 2 TIC i Audiovisuals: INFORDISA, SA per un import de 49.443,86 € més
10.282,21 € en concepte d'IVA.
Lot 3 Antifurts: 3M ESPAÑA, SA, per un import de 17.905,00 € més 3.760,05 € en
concepte d'IVA.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord i notificar-lo als licitadors.”
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I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de
l'acta redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a
l'art. 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, d'ordre del Sr. alcalde i amb el seu vistiplau.
Valls, 15 de novembre de 2013
Vist i plau
L'alcalde

Albert Batet Canadell

Signat electrònicament per Perfil del contractant
Date: 2013.11.19 11:49:16 CET
Raó: Aprovant la publicaciï¿½ del document
Lloc: Tarragona

