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Número de Referència: DX634VYYB7VC

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 29 d’octubre 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: Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda.
. Secretari:

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

. Vocals:

Mariona Ribera Esparbé, interventora.
Rosa Gomà Batriu, secretària acctal.
Josep Gili Prat, regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i
Ciutat Intel·ligent.
Elena Castellano Til, cap d’Unitat de Suport d’Equipaments
Sandra Vilamanyà Tristante, TGM de Serveis del Territori

En data 30 de juliol de 2020, la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del
sobre únic de les proposicions presentades:
1. TECNO-SEGURETAT ANOIA, SL
(B-63449524)
2. SOLER GLOBAL SERVICE, SL
(B-63260020)
3. INV PROTECCIÓN, SL
(B-85582013)
4. CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, SL (B-61528956)
5. CONTREXT INSTAL·LACIONS, SL
(B-67190744)
Fruit de la comprovació de les propostes econòmiques formulades, es van observar
certes discrepàncies en la documentació aportada per part d’una de les empreses, i
es va donar trasllat de totes les propostes al Servei de Projectes Urbans i
Infraestructures Territorials per tal que en valores la seva idoneïtat.
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La cap d’Unitat de Suport d’Equipaments ha emès un informe en data 5 d’octubre de
2020, en què conclou que un cop analitzades les propostes i el detall dels preus que
incorporen, efectivament, s’aprecien discrepàncies en les dades aportades per la
mercantil INV SEVIP. Els preus unitaris presentats en l’oferta no permeten obtenir
els preus finals que l’empresa ha presentat com a oferta pels treballs planificats.
Aquest error en la proposició econòmica de l’empresa licitadora implica l’exclusió d’aquesta
del procediment de contractació, ja que impedeix determinar amb caràcter cert quin és el
preu realment ofert, i per tant, impedeix realitzar la valoració de l’oferta.

D’acord amb la clàusula 18a del PCA, seran excloses de la licitació, mitjançant
resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la
documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de
licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest
plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la faci
inviable.
D’acord amb la convocatòria de la Mesa d’avui, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Ratificació de la de qualificació – valoració de la documentació
presentada per cada oferta; i de l’informe emès per la Unitat de Suport
d’Equipaments, relatiu a la idoneïtat de les ofertes presentades.
A la vista de les propostes subscrites per cadascun dels licitadors, i de
l’informe emès per la cap d’Unitat de Suport d’Equipaments, acreditant la
manca de traçabilitat entre els preus unitaris i l’oferta presentada per INV
SEVIP, la Mesa acorda ratificar l’informe en qüestió, i excloure la proposició en
qüestió de la present licitació, en la mesura que la proposta subscrita per INV
SEVIP inclou nombrosos errors de càlcul i s’observa una manca de
coherència pel que fa als preus unitaris proposats i el seu trasllat al cost
global del servei.
2. Aprovació, si escau, de la valoració de cada oferta en relació amb el
sobre número 1, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del
contracte.
A continuació, la Mesa aprova la puntuació de cadascun dels criteris del sobre
únic de la resta de les proposicions presentades i admeses a la present
licitació, així com la puntuació final, amb el resultat que es transcriuen el
quadre adjunt.
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OFERTA ECONÒMICA
TREBALLS PLANIFICATS

Empresa

OFERTA ECONÒMICA
TREBALLS NO
PLANIFICATS

MILLORES
BAIXAR EXTINTORS
PUNTS
10,00
10,00

RECÀRREGA
EXTINTORS
OFERTA
PUNTS
NO
0,00
SI
10,00
---

1
2
3

TECNO SEGURETAT ANOIA SL
SOLER GLOBAL SERVICE SL
INV SEVIP

OFERTA
10.706,55 €
10.384,27 €
---

PUNTS
47,77
53,63

OFERTA
48,50 €
25,15 €
---

PUNTS
5,81
15,00

OFERTA
SI
SI
---

4

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS SL

10.033,59 €

60,00

63,28 €

0,00

NO

0,00

NO

5

CONTREXT INSTAL·LACIONS SL

12.557,25 €

14,14

48,20 €

5,93

SI

10,00

NO
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SENYALITZACIÓ
OFERTA
NO
SI
---

PUNTS
0,00
5,00

TOTAL
63,58
93,63
---

0,00

NO

0,00

60,00

0,00

SI

5,00

35,07

Un cop aprovada la puntuació final obtinguda per cadascuna de les
proposicions, la Mesa proposa a l’òrgan de contractació:
 excloure la proposta subscrita per INV SEVIP, atès que els errors de
càlcul i la manca de coherència entre els preus unitaris i el cost global
del servei, comporten un error manifest en l’import de la proposició.
 aprovar la classificació de les proposicions admeses:
1. SOLER GLOBAL SERVICE SL
2. TECNO SEGURETAT ANOIA SL
3. CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS SL
4. CONTREXT INSTAL·LACIONS SL


adjudicar el contracte consistent en el servei que consisteix en el
manteniment de diferents elements d’extinció contra incendis dels
edificis municipals, a favor d’aquella proposició de les anteriors que
d’acord amb l’ordre de classificació acrediti el compliment dels requisits
previs a l’adjudicació previstos a la clàusula 21a del plec de clàusules
administratives.

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, del contingut de la qual,
com a secretari, certifico.
El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Signat electrònicament
per: JOSEP PUJOL
SANCHO
Data: 02/11/2020
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Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 02/11/2020
12:37:27
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Valentí Junyent Torras

