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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI QUE CONSISTEIX EN EL
MANTENIMENT DE DIFERENTS ELEMENTS D’EXTINCIÓ CONTRA INCENDIS DELS
EDIFICIS MUNICIPALS
CON.LIA 2020 000021
En data 30 de juliol de 2020, a partir de les 13 hores, es reuneixen els membres de la Mesa
de contractació del servei que consisteix en el manteniment de diferents elements

d’extinció contra incendis dels edificis municipals.
. President:

Josep Gili Prat, regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat
Intel·ligent.

. Secretària: Lourdes Castells Castany
. Vocals:

Zulema Pascual Anitua , interventora acctal.
David Aaron López Martí, regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat
Elena Castellano Til, cap d’Unitat de Suport d’Equipaments
Sandra Vilamanyà Tristante, TGM de Serveis del Territori
Vocal absent: José Luis Gonzalez Leal, secretari general.

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Obertura del sobre (únic) de cada una de les proposicions presentades
mitjançant la Plataforma Vortal.
Mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura dels sobres únics de
les (5) cinc proposicions rebudes, les dades de les quals figuren en el quadre
adjunt:
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Un cop qualificada la documentació inclosa en el sobre únic de cadascuna de les
ofertes presentades, s’admeten les (5) cinc proposicions presentades, subscrites
per:
1.
2.
3.
4.
5.

TECNO-SEGURETAT ANOIA, SL
(B-63449524)
SOLER GLOBAL SERVICE, SL
(B-63260020)
INV PROTECCIÓN, SL
(B-85582013)
CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, SL (B-61528956)
CONTREXT INSTAL·LACIONS, SL
(B-67190744)

I fruit de la comprovació de la documentació inclosa, es verifica que:
1. El representant de cadascun dels licitadors DECLARA RESPONSABLEMENT que:


Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents, que
reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i que no incorre
en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes a la LCSP.



Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.



Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, i que es compromet a adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals i materials necessaris per al
compliment del contracte.



Que no té cap tipus de deute amb l’Ajuntament de Manresa.



Que l’empresa que representa, filials o interposades, no realitza operacions
financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de països
elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu
defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública.

2. Cadascun dels licitadors PROPOSA I ACCEPTA, com a mitjà vàlid perquè
l’Ajuntament efectuï les comunicacions en els actes de tràmit d’aquesta contractació
(comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la resolució del
procediment d’adjudicació), l’acte d’adjudicació del contracte i tots aquells vinculats
amb l’execució, el correu electrònic següent:
Tecno-Seguretat Anoia, SL

smolina@tecnoseguretat.com

619 788 870
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Soler Global Service, SL
INV Protección, SL
Catalana
de
Seguretat
Comunicacions, SL
Contrext Instal·lacions, SL

i

comercial@grupsoler.com

93 877 25 58

ifernandez@invproteccion.com
j.perez@grupocsc.es

667 208 435
619 743 357

GERENCIA@CONTREXT.ES

695 107 685

3. Els licitadors FORMULEN la proposta econòmica i tècnica que es detalla a
continuació:

Empresa
1 TECNO SEGURETAT ANOIA SL
2 SOLER GLOBAL SERVICE SL
3 INV SEVIP
CATALANA DE SEGURETAT I
4
COMUNICACIONS SL
5 CONTREXT INSTAL·LACIONS SL

OFERTA
ECONÒMICA
TREBALLS
PLANIFICATS
10.706,55 €
10.384,27 €
12.609,95 €

OFERTA
ECONÒMICA
TREBALLS NO
PLANIFICATS
48,50 €
25,15 €
39,50 €

10.033,59 €
12.557,25 €

MILLORES
BAIXAR
RECÀRREGA
SENYALITZACIÓ
EXTINTORS D'EXTINTORS
SI
SI
NO

NO
SI
NO

NO
SI
NO

63,28 €

NO

NO

NO

48,20 €

SI

NO

SI

2. Aprovació, si escau, de la valoració de les ofertes presentades, de la
puntuació final 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.
A la vista de les ofertes presentades, i havent observat en algun cas certes
discrepàncies en la documentació aportada, es dona trasllat de totes les
propostes al Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials per tal que
en valori la seva idoneïtat.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 13 hores i 45 minuts de la data indicada
a l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual,
com a secretària, certifico.
La secretària de la Mesa
Lourdes Castells Castany

Signat electrònicament
per: LOURDES
CASTELLS CASTANY
Data: 21/09/2020
12:31:25
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Josep Gili Prat

Signat electrònicament
per: JOSEP GILI PRAT
Data: 21/09/2020
12:48:03
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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