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Ref: C-16/2021 

 

 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA XARXA DE 

SANEJAMENT PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE PLUVIALS 

I CLAVEGUERAM PEL CAMÍ SANT PERE DEL BOSC I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ  

 

El dia 22 de setembre de 2021 es varen aprovar els plecs de Clàusules Tècniques i Administratives 

particulars reguladores del contracte administratiu per adjudicar, mitjançant el procediment obert i 

tramitació ordinària el contracte de SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA XARXA DE 

SANEJAMENT PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE PLUVIALS I 

CLAVEGUERAM PEL CAMÍ SANT PERE DEL BOSC I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ i es va convocà licitació 

pública per a la seva adjudicació. 

 

Durant el termini de presentació d’ofertes, concorren al present concurs les següents empreses: 

 

 

ORDRE NOM LICITADOR 

1 GERSAL, SA 

2 FRANS BONHOMME ESPAÑA, SLU 

3 LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, SA 

4 JOSEP PRONELL EGEA 

  

El dia 13 d’octubre de 2021 es constitueix la mesa de contractació per a l’obertura del SOBRE A, que 

conté la documentació administrativa i comprovada la documentació presentada pels licitadors,  es 

conclou que aporten correctament la documentació exigida en el plec de condicions administratives 

particulars.  

 

A continuació i en acte públic, es passa a l’obertura dels SOBRE  B de les proposicions presentades, que 

contenen les propostes a valorar mitjançant fórmula automàtica i que son les següents: 

 

1.- L’empresa GERSAL, SA , presenta la següent proposta pel Lot 3: 

 

➢ Ofereix l’oferta econòmica detallada en l’Annex adjunt i que com a preu total del Lot és de 

5.390€ 

 

➢ Ofereix una millora del termini de lliurament de material de 5 dies hàbils.  
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Aplicant els criteris de valoració establerts en el plec de condicions, l’empresa presentada a aquesta 

licitació obté una puntuació de 73,06 punts.  

 

2.- L’empresa  FRANS BONHOMME ESPAÑA, SLU, presenta la següent proposta pels Lots 1, 2 i 3 : 

 

➢ Ofereix l’oferta econòmica detallada en l’Annex adjunt i que com a preu total de cada Lot és 

de: 

o Lot 1: 35.352,35€ 

o Lot 2: 11.490,40€ 

o Lot 3:   4.799,60€ 

 

➢ Ofereix una millora del termini de lliurament de material de 5 dies hàbils.  

 

Aplicant els criteris de valoració establerts en el plec de condicions, l’empresa presentada a aquesta 

licitació obté una puntuació de: 

• Lot 1: 89,13 punts.  

• Lot 2: 80,32 punts. 

• Lot 3: 80,83 punts. 

 

 

3.- L’empresa LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, SA , presenta la següent proposta pels lots 1, 2, 3 

i 4: 

 

➢ Ofereix l’oferta econòmica detallada en l’Annex adjunt i que com a preu total de cada Lot és 

de: 

o Lot 1: 31.083,66€ 

o Lot 2: 8.978,24€ 

o Lot 3: 3.777,60€ 

o Lot 4: 7.417,60€ 

 

➢ Ofereix una millora del termini de lliurament de material de 5 dies hàbils.  

 

Aplicant els criteris de valoració establerts en el plec de condicions, l’empresa presentada a aquesta 

licitació obté una puntuació de: 

• Lot 1: 100 punts 

• Lot 2: 100 punts 

• Lot 3: 100 punts 

• Lot 4: 100 punts 
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4.- El senyor  JOSEP PRUNELL EGEA   , presenta la següent proposta pel Lot 1 i 4 : 

 

➢ Ofereix l’oferta econòmica detallada en l’Annex adjunt i que com a preu total de cada lot és de: 

o Lot 1: 32.675,86€ 

o Lot 4: 8.932,80€ 

 

➢ Ofereix una millora del termini de lliurament de material de 5 dies hàbils.  

 

Aplicant els criteris de valoració establerts en el plec de condicions, l’empresa presentada a aquesta 

licitació obté una puntuació de: 

• Lot 1: 95,61 

• Lot 4: 84,73 

 

Donada la puntuació obtinguda, aquesta mesa de contractació proposa l’adjudicació dels Lots 1, 2, 3 i 

4 d’aquest contracte a l’empresa LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, SA d’acord amb l’oferta 

presentada. 

 

D’acord amb el què estableix l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, mitjançant el qual 

s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, l’oferta 

presentada per l’empresa LOGISTIUM, pel que fa al Lot 2 i 3, pot incórrer en baixa temerària, per la 

qual cosa i abans de la seva adjudicació caldrà sol·licitar a l’esmentada empresa que justifiqui el 

compliment de les obligacions contractuals d’acord amb l’oferta presentada i que el tècnic responsable 

d’Aigües de Blanes valori i informi sobre la mateixa. 

 

Requerida a l’empresa esmentada perquè justifiqui la baixa temerària pel que fa als Lots 2 i 3 i per tal 

que presenti la documentació a que fa referència la clàusula 1.20 del plec de condicions 

administratives, la presenta correctament dins de termini.  

 

Vist l’informe emès, en data 15 d’octubre de 2021, pel Cap d’Explotació d’ABSA, posant de manifest 

que la justificació presentada per l’empresa LOGISTIUM, SERVICIOS LOGÍSTICOS, SA, sobre la baixa dels 

Lots 2 i 3, es considera correcte i suficientment aclaridors per donar validesa a la seva oferta 

econòmica. 

 

En virtut dels poders que m’han estat conferits per la Junta General del 24 d’octubre del 2019, i elevats 

a públics el dia 16 de gener de 2020 i inscrits en el registre mercantil de Girona el dia 24 de gener de 

2020. 
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ACORDO: 

 

Primer.- ADJUDICAR  els Lots 1, 2, 3 i 4 del SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA XARXA DE 

SANEJAMENT PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE PLUVIALS I 

CLAVEGUERAM PEL CAMÍ SANT PERE DEL BOSC I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ a l’empresa LOGISTIUM, 

SERVICIOS LOGÍSTICOS, SA d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques particulars i 

l’oferta presentada. 

 

Segon.- REQUERIR a l’empresa LOGISTIUM, SERVICIOS LOGÍSTICOS, SA, que dins el termini dels 5 dies 

següents al requeriment efectuat per ABSA, el representant de dita empresa haurà de formalitzar el 

contracte. 

 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les empreses licitadores i publicar l’adjudicació al perfil del 

contractant de la web de la societat AIGÜES DE BLANES, SA. 

 

 

 

Blanes,  a la data de la signatura digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARCÍS PIFERRER REIXACH 

Conseller Delegat d’Aigües de Blanes, SA 
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