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Acta sessió obertura sobres “A”

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DELS SOBRES A II

Reunits a la seu del Consorci Català pel Desenvolupament Local, el dia 24 d’octubre de
2018, a les 12:00 hores, es constitueix la Mesa de Contractació per a la licitació de l’adjudicació
de l’Acord marc de subministrament de calderes de biomassa, elements accessoris i serveis
associats amb destinació a les entitats locals de Catalunya amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2017.04), integrada per l’Il·lm. Sr. Jordi Xargay Congost, President de la
Mesa, la Il·lma. Sra. Rosa Maria Perelló i Escoda, vocal, la Sra. Teresa Torrejón i Blanch,
interventora del CCDL i de la Diputació de Lleida, vocal, i per últim, el Sr. Ramon Bernaus i
Abellana Secretari del CCDL, qui actuarà com a vocal i secretari de la Mesa.
Una vegada constituïda la Mesa de Contractació el President obre la sessió i cedeix la paraula
al secretari qui recorda que en la darrera sessió de la Mesa celebrada el passat 18 d’octubre de
2018, es va procedir a l’obertura dels Sobres A presentades a instàncies de les vint empreses
participants, es va constatar que la documentació presentada per part de totes les empreses
és correcta i adequada al que disposa la clàusula 16a del PCAP, a excepció d’unes deficiències, i
es va acordar, per unanimitat dels membres de la Mesa, practicar alguns requeriments
d’esmena de deficiències o aclariments.
El Secretari exposa que els requeriments efectuats han estat degudament atesos per part de
les empreses requerides, i es procedeix a analitzar la documentació presentada per subsanar
les deficiències detectades als efectes de determinar les empreses que s’ajusten als criteris de
selecció establerts en els plecs, d’acord amb la clàusula 16 del PCAP.
D’acord amb els antecedents exposats, els membres de la Mesa, una vegada analitzada la
documentació general i les esmenes aportades als requeriments efectuats, acorden, per
unanimitat, l’admissió de les empreses licitadores que es relacionen seguidament, en els lots
o sublots que es detallen, a l’haver quedat acreditat que es compleixen els criteris de selecció
establerts en els plecs:
-

ALEIX RIFÀ BELTRAN: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.
CARLOS CARRILLO ROMERO: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.
CLUSELLS & ROCA ENGINYERS S.L: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1,
1.3.2.
COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS S.A: Lots 2 i 3, Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
COMET MARTINEZ BOIX S.L: Lot 3, Sublots 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
DEKRA AMBIO S.A.U: Sublots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.
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-

ECONOVA EUROPE S.L: Lot 2, Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.
ENERGRUP BIO RENOVABLES S.L: Lots 2 i 3 Sublot 4.1.
ENG ENERGIA I RESIDUS S.L: Sublots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.
GILABERT MIRO S.A: Sublot 4.4.
SALTOKI LOGÍSTICA ZARAGOZA S.A: Lots 2 i 3
SUD ENERGIES RENOVABLES S.L: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS SCCLP: Sublots 1.1.1,1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.
SURIS S.L: Sublots 1.1.2, 1.1.3.
TONDO ENERGIA S.L: Lots 2 i 3, Sublots 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA S.A.U: Lots 2 i 3, Sublots 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
WATT ENERGIA S.L: Lots 2 i 3.

Així mateix, la Mesa de contractació acorda per unanimitat l’exclusió de les empreses
licitadores que seguidament es relacionen, en els lots o sublots que es detallen i d’acord amb
els motius d’exclusió que s’esmenten a continuació:
- BOVER GUTIÉRREZ S.L: S’acorda excloure-la de la licitació en els lots 2 i 3 perquè els imports
de solvència econòmica i financera acreditats per l’empresa són inferiors als requerits als plecs
per aquesta unitat de licitació, d’acord amb la clàusula 16 i 9 del PCAP.
- COMET MARTINEZ BOIX S.L: S’acorda excloure-la de la licitació en el lot 2 perquè els imports
de solvència econòmica i financera acreditats per l’empresa són inferiors als requerits als plecs
per aquesta unitat de licitació, d’acord amb la clàusula 16 i 9 del PCAP.
- INSTALSUD 2007 S.L: S’acorda excloure-la de la licitació en el lot 2 perquè els imports de
solvència econòmica i financera i solvència tècnica acreditats per l’empresa són inferiors als
requerits als plecs per aquesta unitat de licitació, d’acord amb la clàusula 16 i 9 del PCAP.

Seguidament, la Mesa exposa que per cadascun dels sublots 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 no
s’han presentat el nombre mínim de proposicions indicats a la clàusula 12a del PCAP per tal de
realitzar la selecció mínima de tres empreses. La relació d’empreses presentades en aquestes
unitats de licitació ha estat la següent:
Unitat de
licitació
SUBLOT 5.1
SUBLOT
5.2.1
SUBLOT
5.2.2

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS S.A.

Número d’ofertes
per sublot
1

ECONOVA EUROPE S.L, J. FAMADAS S.L.U.

2

ECONOVA EUROPE S.L.

1

Empreses licitadores
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SUBLOT
5.2.3
SUBLOT
5.2.4

ECONOVA EUROPE S.L.

1

ECONOVA EUROPE S.L.

1

Per aquests motius, la Mesa, per unanimitat, proposa declarar deserts els sublots 5.1, 5.2.1,
5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 de l’Acord marc de subministrament de calderes de biomassa, elements
accessoris i serveis associats amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.04), al
no existir el mínim de tres proposicions presentades per a cada unitat de licitació, d’acord amb
la clàusula 12 i 24 del PCAP.

Seguidament, d’acord amb l’habilitació prevista en la clàusula 21 del PCAP, la Mesa acorda
nomenar com a membres del Comitè d’experts, així com de la ponència tècnica, segons
correspongui pels lots/sublots objecte de licitació, als efectes de realitzar l’anàlisi i valoració de
les propostes tècniques presentades, amb l’emissió del corresponent informe que permeti a la
Mesa de contractació realitzar la proposta de valoració i puntuació de les proposicions i elevarla, quan s’escaigui, a la Comissió Executiva del CCDL, les següents persones:
-

Anna Mundet, Secció de Manteniment d’Edificis Municipals, Àmbit de Gestió de
Qualitat Urbana i Mobilitat de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

-

Mireia Codina i Palou, Experta en Aprofitaments Fusters i Biomassa / Bioeconomia i
Governança del Consorci Tècnic Forestal de Catalunya.

-

Àlex Tarroja, tècnic jurista dels Serveis Jurídics de l’ACM.

El President demana si algú té alguna consideració o aportació més a fer, i sense haver-hi més
intervencions, dóna per finalitzada la reunió a les 12:55 hores. I per a que quedi constància del
què s’ha tractat, jo, el secretari, redacto la present, de tot el que en dono fe.

Contra el present acte es podrà interposar Recurs especial en matèria de contractació d’acord
amb el que estableixen els articles 44 i ss. de la LCSP.
Barcelona, 24 d’octubre de 2018
El secretari,
CPISR-1 C
Ramón
Bernaus
Abellana
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