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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA REFORMA DE LA SALA
DE CONTROL I EMISSORES PER A LA POLICIA LOCAL DE MANRESA.
SEGURETAT, MONITORS, VIDEOWALL I CCTV
En data 11 d’abril de 2019, a partir de les 11 hores, es reuneixen els membres de la
Mesa de contractació de l’obra Sala de control i emissores per a la Policia Local de
Manresa. Seguretat, monitors, videowall i CCTV.
. President: Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat d’Urbanisme i Llicències.
. Secretari:

Josep Pujol Sancho, TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.

. Vocals:

Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.
Mariona Ribera Esparbé, interventora municipal.
José Luis González Leal, secretari general.
Elena Castellano Til, cap d’Unitat de Suport d’Equipaments.
Lourdes Castells Castany, cap de la Unitat de Contractació, en
substitució del cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions.

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Obertura del sobre únic de cada proposició presentada mitjançant la
Plataforma Vortal. El secretari comenta que a aquesta contractació s’han presentat
les ofertes següents:
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A continuació es porta a terme l’obertura del sobre únic i a continuació es detalla la
documentació presentada per cada licitador:
a) Proposició número 1, presentada per Estudis i Tècnics Vallès, SL, amb CIF
número B62648167

b) Proposició número 2, presentada per Catalana de Seguretat i Comunicacions,
SL, amb CIF número B61528956
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c) Proposició número 3, presentada per Vitelsa Seguridad y Control, SA, amb
CIF número A83729475

La mesa comprova que les tres proposicions incorporen la declaració responsable i
la de indicació de correu electrònic de contacte i, per tant, acorda admetre les tres
proposicions, sense perjudici de l’anàlisi posterior de tots els elements amb caràcter
previ a l’adjudicació.
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Així mateix, la mesa observa el contingut de les proposicions econòmiques i
tècniques formulades per les entitats mercantils licitadores, que és el següent:
Licitadors
1
2
3

Estudis i Tècnics Vallès, SL
Catalana de Seguretat i Comunicacions, SL
Vitelsa Seguridad y Control, SA

Oferta €, IVA no
inclòs
77.828,92 €
77.933,21 €
72.553,54 €

Garantia
addicional
4 anys
4 anys
3 anys

2. Aprovació, si escau, de la valoració de les ofertes en relació amb el sobre
únic i de la proposta d’adjudicació del contracte, condicionada a la
inexistència de possibles valors anormals o desproporcionats o altres
elements que requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de les
empreses licitadores.
Tenint en compte que en el moment d’obertura dels sobres no es detecten possibles
valors anormals o desproporcionats (la mitjana de baixa ha sigut del 21,3% i la
màxima admesa del 29,3%) o altres qüestions que requereixin d’un estudi del
contingut o d’aclariments de les empreses licitadores, la Mesa aprova la puntuació
obtinguda que es detalla a continuació:
Ampliació
Licitador

Oferta

Garantia

Total

Vitelsa Seguridad y Control, SA

80,00

15,00

95,00

Estudis i Tècnics Vallès, SL

62,51

20,00

82,51

Catalana de Seguretat i Comunicacions, SL

62,16

20,00

82,16

Per tant, un cop aprovades les puntuacions finals obtingudes pels licitadors que han
participat en el procediment que es detallen al quadre anterior, la Mesa de
contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de l’obra
Sala de control i emissores per a la Policia Local de Manresa. Seguretat, monitors,
videowall i CCTV, a favor de la proposició presentada per l’entitat mercantil Vitelsa
Seguridad y Control, SA, amb CIF número A83729475, per un import de 72.553,54
euros, IVA no inclòs.
La Mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt quedaran condicionats
a la comprovació posterior de la coincidència dels imports i terminis que s’han
indicat. En cas que hi hagués alguna divergència que modifiqués de manera
substancial la valoració dels sobres o la proposta d’adjudicació, la Mesa es tornaria a
convocar a efectes de la seva valoració.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 11 hores i 10 minuts de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a
secretari, certifico.
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Vist i plau
El president de la Mesa
Marc Aloy Guàrdia
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El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C JOSEP
PUJOL SANCHO - DNI
39361069L
Data :2019.04.11
16:48:13 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C MARC
ALOY GUARDIA
Data :2019.04.12
11:22:33 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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