David Rodríguez González (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 16/04/2015
HASH: 58c174d5641841c5927330eb2a432d5d

Immaculada Jané i Viñals, secretària actal. de l'Ajuntament de Solsona (Solsonès),
CERTIFICO:
Que en la sessió ordinària duta a terme el dia 30 de març de 2015 la Junta de Govern Local
adoptà l'acord següent:
Atès que per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 17 de novembre de
2014, es va aprovar l’expedient i els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques per a l’adjudicació del subministrament de mobiliari de la biblioteca
comarcal, per lots, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, criteri únic d’adjudicació, al preu més baix, i es va
autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest;

Immaculada Jané i Viñals (2 de 2)
Secretaria actal.
Data Signatura: 16/04/2015
HASH: ecf07994949e9aac60a0a7802c8d6702

Atès que l’anunci del contracte de subministraments del mobiliari de la Biblioteca Comarcal
de Solsona es publicà al Diari Oficial de la Unió Europea el dia 18 de desembre de 2014, al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 243 del dia 19 de desembre de 2014 i al Butlletí
Oficial de l’Estat núm. 307 del dia 20 de desembre de 2014;
Atès que durant el termini de 52 dies a comptar des de la data d’enviament de l’anunci del
contracte al Diari Oficial de la Unió Europea (18 de desembre de 2014) s’han presentat en
temps i forma un total de dotze empreses;
Atès que en data 18 de febrer de 2015 es va constituir la Mesa de contractació, constatant
les ofertes econòmiques que tot seguit es detallen i deixant pendent la realització de la
proposta d’adjudicació fins disposar d’un informe de l’arquitecte redactor del projecte de
mobiliari que valorés les ofertes amb valors anormals o desproporcionats i les ofertes que
s’ajustaven al projecte redactat:

1

2

3

4

5

Indelma, SA
A17043605
registre d’entrada núm.
307 de 2 / febrer / 2015
S&T 96, SL
B61013983
registre d’entrada núm.
363 de 5 / febrer / 2015
BGV, SL
B25061292
registre d’entrada núm.
367 de 5 / febrer / 2015
Vicent Solé Mobiliari
40876133G
registre d’entrada núm.
370 de 5 / febrer / 2015
Desli-Bloc, SL
B58133976
registre d’entrada núm.
371 de 6 / febrer / 2015

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

24.877,90 €

30.660,89 €

Lot 6

Lot 7

Lot 8

9.678,87 €

11.143,40 €

9.500,00 €

15.482,92 €

40.884,00 €

77.007,90 €

14.594,05 €

38.973,28 €

23.973,97 €

23.700,00 €

17.988,86 €

39.800,00 €

21.800,00 €

22.000,00 €

9.764,40 €

10.255,00 €

Lot 9

Lot 10
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Nom empresa

7.485,00 €

7

8

9

10

11

12

Sensornor
Aplicaciones
Electrónicas, SL
B95027900
registre d’entrada núm.
372 de 6 / febrer / 2015
El Corte Inglés –
División Empresas
A28017895
registre d’entrada núm.
373 de 6 / febrer / 2015
Cortinas Gregorio, SL
B30323786
registre d’entrada núm.
378 de 6 / febrer / 2015
Bernadí, SA
A08449571
registre d’entrada núm.
379 de 6 / febrer / 2015
Gama MH 2014, SL
B66321688
registre d’entrada núm.
380 de 6 / febrer / 2015
Espar Sala, SL
B25453663
registre d’entrada núm.
381 de 6 / febrer / 2015
Eun Sistemas, SL
B75038000
registre d’entrada núm.
385 de 6 / febrer / 2015

7.428,00 €

40.287,64 €

11.212,35 €

15.169,00 €

70.438,01 €

14.195,57 €

33.214,35 €

20.101,38 €

10.750,00 €

23.026,98 €

53.006,94 €

12.879,77 €

39.996,00 €

14.139,40 €

10.151,17 €

Atès que el dia 19 de març de 2015 l’arquitecte va emetre un informe per cadascun dels
lots;
Atès que el dia 30 de març de 2014 la Mesa de contractació, després de la recepció de
l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta d’adjudicació dels lots que tot seguit es
detallen:
-

Lot 2 (taules): Vicent Solé Mobiliari, amb NIF núm. 40876133G, pel preu de 23.700,00 €,
IVA no inclòs, per ésser l’empresa que ha ofertat un menor preu per a aquest lot
ajustant-se exactament al projecte.
Lot 4 (mobiliari especial): BGV, SL, amb NIF núm. B25061292, pel preu de 17.988,86 €,
sense IVA, per ésser l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Lot 5 (complements): Bernadí, SA, amb NIF núm. A08449571, pel preu de 20.101,38 €,
sense IVA, per ésser l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Lot 7 (compactes): Vicent Solé Mobiliari, amb NIF núm. 40876133G, pel preu de
9.500,00 €, sense IVA, per ésser l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Lot 8 (cortines i catifes): S&T 96, SL, amb NIF núm. B61013983, pel preu d’11.143,40 €,
sense IVA, per ésser l’oferta econòmicament més avantatjosa.

Atès que la Mesa de contractació, en la sessió del dia 30 de març també aprecià que en els
lots que tot seguit es detallen es podia incórrer en ofertes amb preu anormal o
desproporcionat:
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6

-

Lot 1 (prestatgeries)
Lot 3 (cadires i butaques)
Lot 6 (antifurts)
Lot 10 (ordenadors);

De conformitat amb allò que estableix 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, i vist l’acord de delegació del Ple de l’Ajuntament a favor de la Junta de Govern
Local, adoptat en la sessió plenària del dia 29 de setembre de 2011, la Junta de Govern
Local, per unanimitat dels assistents acorda:

-

Lot 2 (taules):
1. Vicent Solé Mobiliari, amb NIF núm. 40876133G, preu 23.700,00 €, IVA no inclòs
(l’empresa que ha ofertat un menor preu per a aquest lot ajustant-se exactament al
projecte).

-

Lot 4 (mobiliari especial):
1. BGV, SL, amb NIF núm. B25061292, preu 17.988,86 €, IVA no inclòs.
2. Vicent Solé Mobiliari, amb NIF núm. 40876133G, preu 21.800,00 €, IVA no inclòs.
3. S&T 96, SL, amb NIF núm. B61013983, preu 24.877,90 €, IVA no inclòs.

-

Lot 5 (complements):
1. Bernadí, SA, amb NIF núm. A08449571, pel preu de 20.101,38 €, IVA no inclòs.
2. Vicent Solé Mobiliari, amb NIF núm. 40876133G, preu 22.000,00 €, IVA no inclòs.
3. S&T 96, SL, amb NIF núm. B61013983, preu 30.660,89 €, IVA no inclòs.

-

Lot 7 (compactes):
1. Vicent Solé Mobiliari, amb NIF núm. 40876133G, preu 9.500,00 €, IVA no inclòs.
2. S&T 96, SL, amb NIF núm. B61013983, preu 9.678,87 €, IVA no inclòs.
3. Eun Sistemas, SL, amb NIF núm. B75038000, preu 10.151,17 €, IVA no inclòs.
4. Desli-Bloc, SL, amb NIF núm. B58133976, preu 10.255,00 €, IVA no inclòs.
5. Gama MH 2014, SL, amb NIF núm. B66321688, preu 10.750,00 €, IVA no inclòs.

-

Lot 8 (cortines i catifes):
1. S&T 96, SL, amb NIF núm. B61013983, preu 11.143,40 €, IVA no inclòs.
2. El Corte Inglès- División Empresas, amb NIF núm. A28017895, preu 11.212,35 €, IVA
no inclòs.
3. Espar Sala, SL, amb NIF núm. B25453663, preu 14.139,40 €, IVA no inclòs.
4. Cortinas Gregorio, SL, amb NIF núm. B30323786, preu 15.169,00 €, IVA no inclòs.
5. Vicent Solé Mobiliari, amb NIF núm. 40876133G, preu 15.482,92 €, IVA no inclòs.
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Primer. Classificar, pels lots 2, 4, 5, 7 i 8 les proposicions presentades pels licitadors,
atenent la proposta portada a terme per la Mesa de contractació, de conformitat amb l’ordre
decreixent següent:

Segon. Notificar i requerir a les empreses Vicent Solé Mobiliari, BGV, SL, Bernadí, SA, Vicent
Solé Mobiliari i S&T 96, SL, com a licitadors que han presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa dels lots 2, 4, 5, 7 i 8, respectivament, perquè presentin, en el termini de deu
dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte, i d'haver constituït la garantia
definitiva que sigui procedent.
Tercer. Conforme disposa l’article 85 del Real decret 1098/2001, pel qual s’aprova el
reglament general de la Llei de contractes dels administracions públiques, considerar que
les ofertes presentades per les empreses que tot seguit es detallen són ofertes amb preu
anormal o desproporcionat:
-

Lot 1 (prestatgeries): Eun Sistemas, SL, amb NIF núm. B75038000.
Lot 3 (cadires i butaques): Bernadí, SA, amb NIF núm. A08449571.
Lot 6 (antifurts): Sensornor Aplicaciones Electrónicas, SL, amb NIF núm. B95027900.
Lot 10 (ordenadors): Vicent Solé Mobiliari, amb NIF núm. 40876133G.

Quart. Atorgar a les empreses detallades en el punt anterior, un termini de cinc dies a
comptar des de la recepció de la notificació, per tal que al·leguin els aspectes que
considerin convenients.
Cinquè. Declarar desert el Lot 9 (senyalització) per no haver-se presentat cap oferta per
aquest lot.
Sisè. Notificar aquest acord a totes les empreses que participaren en la licitació.”

Solsona, 15 d’abril de 2015
Vist i plau
L'alcalde
(Document signat electrònicament)

David Rodríguez i González
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I perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l'alcalde.

