EXP.: C029SE/2016
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS PER A LA RESTAURACIÓ I MILLORA D'UN ÀREA
DE JOCS DEL PARC D'OEST
Per Resolució data 16/10/2016, dictada per la Vicepresidenta de l’Organisme Autònom Municipal Parcs i
Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, en virtut de les competències atribuïdes per
Resolució de Alcaldia número 47, de 17 de Juliol de 2015, s´ha disposat:

“FETS
I. Iniciat el procediment de d'adjudicació del contracte de SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS PER A LA RESTAURACIÓ I MILLORA D'UN ÀREA DE JOCS
DEL PARC D'OEST atenent a la necessitat de millorar els nostres jardins, per un import estimat de
45.454,54 €.- (més 9.545,45 € d’IVA el que fa un total de 54.999,99 €.-). es redacten els corresponents
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i
el procediment d'adjudicació, i la Intervenció Delegada va emetre un informe
II- Per la quantia de l'import de 45.454,54 €, IVA NO INCLÒS es proposa la forma
d'adjudicació per procediment negociat sense publicitat, de conformitat amb el que disposen els articles
138.2, 169.1 i 173.f) i s'ajustarà al que preveu els articles 177-2 i 178 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
III.- L’import IVA no inclòs de Quaranta y cinc mil quatre-cents cinquanta-i-quatre euros amb
Cinquanta-i-quatre cèntims d’euro (45.454,54 €.-) (més 9.545,45 € d’IVA el que fa un total de 54.999,99
€.-) té cobertura pressupostària en el concepte 619,00 "Inversió reposició d'infraestructures"
IV.- El 4 d'octubre de 2016 els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que han de regir la licitació van ser publicats en el perfil del contractant i es va invitar a les
empreses. El 17 d'octubre de 2016 va finalitzar el termini de presentació de proposicions. El 24
d’octubre de 2016 es procedix a l'obertura dels sobres de les proposicions que han sigut presentades:
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SUMINSTRO E INSTALACION DE JUEGOS
INFANTILES PARA LA RESTAURACION Y
MEJORA DE AREA DE JUEGOS DEL PARQUE DEL
OESTE
Núm. expediente: 029-SU-2016
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Presupuesto base de licitación: 45.454,54 €.(mas 9.545,45 € de IVA lo que hace un total
de 54.999,99 €.-).
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PRECIO SIN IVA
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COMPOSICIÓ ÀREA DE JOCS

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES

TOTAL

La Taula de Contractació ha procedí a la qualificació de la documentació aportada observantse que totes les proposicions presenten tota la documentació sol·licitada per al sobre correctament
(segons Annexos III, IV i VIII del plec del plec de clàusules administratives particulars). La Mesa de
Contractació encarrega al Director Servicis Auxiliars, la realització d'un informe per a la qualificació
de la documentació aportada.
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V- L'informe del Director Servicis Auxiliars es aportat i aprovat per la Taula, amb la qual cosa
es proposa l'adjudicació del contracte a Mobipark S.L. NIF. B96092150, sent la puntuació total
assignada a les empreses, ordenades per orde decreixent, la següent::
SUMINSTRO E INSTALACION DE JUEGOS
INFANTILES PARA LA RESTAURACION Y
MEJORA DE AREA DE JUEGOS DEL PARQUE DEL
OESTE
Núm. expediente: 029-SU-2016
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Presupuesto base de licitación: 45.454,54 €.(mas 9.545,45 € de IVA lo que hace un total
de 54.999,99 €.-).

1 MOBIPARK S.L.
2 BENITO URBAN SLU
3 HPC IBERICA S.A.
4 LAPSET ESPAÑA VR S.L

VI- Amb tot això la taula va acordar, que a la vista de tot l'anterior, l'Oferta més avantatjosa
atenent als criteris de valoració d'ofertes fixats en el punt 11 de l'Annex I del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, és la presentada per Mobipark S.L. NIF. B96092150 qui s'obliga al
compliment del per un import de 53.375,76 euros IVA inclòs (44.112,20 €, mes 9263,56 € del
21% de IVA), i restants condicions expressades en la seua oferta.
VII.- El 27 d'octubre de 2016 es va requerir a Mobipark S.L. NIF. B96092150 perquè en el termini de
10 dies constituïsca en la Caixa de l'Organisme una garantia definitiva, la quantia de la qual serà de
2.272,78 euros equivalent al 5% de l'import base d'adjudicació, exclòs l'IVA, segons s'indica en punt 10
de l'Annex I del plec de condicions administratives, qui s'obliga al compliment del per un import de
53.375,76 euros IVA inclòs (44.112,20 €, mes 9263,56 € del 21% de IVA), i restants condicions
expressades en la seua oferta. La Resolució es va publicar en la secció d'Organismes autònoms del
Perfil de Contractant la direcció de la qual és www.valencia.es.
El 14 de novembre de 2016 Mobipark S.L. NIF. B96092150 ha constituït la garantia en el departament
d'administració de l'Organisme, ha presentat la documentació relativa a la capacitat i solvència a què es
fa referència en les clàusules 13 i 17 del Plec de clàusules administratives particulars i s'ha verificat que
es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
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FONAMENTS DE DRET
ÚNIC. Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre.
Pels fets exposats es realitza la següent

RESOLC
1º.- Adjudicar el contracte de SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS PER A LA
RESTAURACIÓ I MILLORA D'UN ÀREA DE JOCS DEL PARC D'OEST”, al licitador que ha presentat
l'oferta més avantatjosa, la presentada per Mobipark S.L. NIF. B96092150 qui s'obliga al

compliment del per un import de 53.375,76 euros IVA inclòs (44.112,20 €, mes 9263,56 € del
21% de IVA), i restants condicions expressades en la seua oferta.
2º.- El gasto de 53.375,76 euros IVA inclòs (44.112,20 €, mes 9263,56 € del 21% de IVA) es
realitzarà amb càrrec al concepte 619.00 “Inversions de reposició d'infraestructures” del pressupost
vigent.
3.- La formalització del contracte haurà d'efectuar-se no més tard dels quinze dies hàbils següents a
aquell en què es reba la present notificació d'adjudicació de conformitat amb el que preveuen els articles
151.4 i 156 del TRLCSP.
4º.- La present Resolució es publicarà en la secció d'Organismes autònoms del Perfil de Contractant de
l'Ajuntament de València, la direcció de la qual és www.valencia.es, i es notificarà a l'adjudicatari, de
conformitat amb el que disposa la clàusula 17 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.”
Contra l’acte administratiu més amunt transcrit, el qual és definitiu pel que fa a la via administrativa, i d’acord amb les
disposicions establides en la Llei reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i en la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, vosté podrà interposar un dels
recursos següents:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte recorregut, dins el termini d’un mes
comptador des de l’endemà de la recepció de la present notificació. Transcorregut un mes des de l’endemà de la interposició
del recurs de reposició sense que haja estat resolt, caldrà entendre que el susdit recurs haurà estat desestimat, per la qual cosa
podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de València,
dins el termini de sis mesos, comptadors des de la dita presumpta desestimació.
b) Recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de València, dins el termini
de dos mesos comptadors des de l’endemà a la publicació del present anunci en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
Tot això sense perjuí de poder exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime procedent.

Contra el acto administrativo transcrito, que es definitivo en vía administrativa, y de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, podrá usted interponer uno de los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la
interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Valencia, en el plazo de seis meses,
desde esta desestimación presunta.
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