LICITACIÓ 147/2017 CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIO DE CURSOS DE FORMACIO
DINS EL “PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACION Y EMPLEO (PICE)”: CONVOCATÒRIA 2018
ACORD DE RECTIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 18
Antecedents:










Seguits els tràmits per a l’adjudicació de la licitació 147/2017, amb data 29 de gener de
2018 l’òrgan de contractació, a proposta de la MESA de Contractació, va acordar
l’adjudicació de diversos lots d’entre els que conformaven l’esmentada licitació.
Notificada l’adjudicació a tots els licitadors i publicada en el Perfil del Contractant en
data 9 de febrer de 2018 i en el DOUE (data enviament 9 febrer), s’ha detectat
l’existència d’un error en l’adjudicació del contracte del lot núm. 18 a l’empresa
MORDERED SL, atès que aquesta no ha estat l’empresa que va obtenir la puntuació total
més alta, segons es desprèn de l’acta de la MESA del dia 25 de gener de 2018.
En l’esmentada acta de 25 de gener hi figura, després d’haver-ne efectuat lectura de les
puntuacions tècniques i de l’obertura dels sobres 3 en sessió pública convocada a
l’efecte i en relació amb el Lot núm. 18, una valoració total de 87 punts per a l’empresa
MORDERED SL (puntuació tècnica: 52 punts, puntuació econòmica: 35 punts, puntuació
total: 87 punts), mentre que l’empresa CF ESTUDI IMATGE SL va obtenir una puntuació
total de 88,1 punts (puntuació tècnica: 54 punts, puntuació econòmica: 34,1 punts,
puntuació total: 88,1 punts). La proposta d’adjudicació hauria d’haver-se formulat,
doncs, a favor de CF ESTUDI IMATGE SL atès que és aquesta l’empresa que va obtenir
la puntuació més alta. En canvi, en la proposta d’adjudicació que la MESA va elaborar i
que figura en la mateixa acta de data 25 de gener, la proposta d’adjudicació del LOT 18
hi figura a favor de l’empresa MORDERED SL.
La MESA de contractació ha constatat l’error material descrit més amunt, error que es
va produir en el moment de traslladar les dades des dels quadres de la puntuació final
cap al quadre de la proposta d’adjudicació, resultant que l’empresa CF ESTUDI IMATGE
SL ha de ser l’adjudicatària del LOT 18 per tractar-se de l’empresa que ha presentat
l’oferta més avantatjosa.
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de
les administracions públiques (d’aplicació supletòria segons art. 2.2 de la Llei 4/2014 ,
bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació) estableix que les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment del procediment els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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A la vista dels antecedents exposats i de la proposta presentada per la Mesa de Contractació de
la licitació 147/2017 del Programa PICE, que es recull en l’acta de la reunió de la Mesa efectuada
el 23 de febrer de 2018, s’aprova, en base a la delegació efectuada pel Comitè Executiu, en
sessió del 19 de febrer de 2018, la següent proposta d’acord de rectificació:

Primer.- Deixar sense efecte l’adjudicació, efectuada per acord de data 29 de gener de 2018, del
contracte corresponent al Lot núm. 18 de la licitació 147/2017 a l’empresa MORDERED SL i
procedir a la comunicació d’aquest acord a l’empresa afectada.
Segon.- Adjudicar a l’empresa CF ESTUDI IMATGE SL el Lot núm. 18 de la licitació 147/2017,
d’acord amb l’import i especificacions que s’indiquen, per tractar-se de l’oferta més avantatjosa
d’entre les presentades, i procedir a la comunicació d’aquest acord a l’empresa afectada.
Lot 18.

Vallès Oriental

Fires i congressos

CF ESTUDI IMATGE SL

18.060,00 €

Tercer.- Publicar el contingut dels anteriors acords en el perfil del contractant de la Corporació
i en el DOUE.
Quart.- Informar dels acords anteriors en les sessions de la CODELAE i del Comitè Executiu del
proper mes de març.

Xavier Carbonell
Director gerent
Barcelona, 26 de febrer de 2018
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