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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DELS SOBRES «A»
Reunits a la seu del Consorci Català pel Desenvolupament Local, el dia 18 d’octubre de 2018, a
les 12:30 hores, es constitueix la Mesa de Contractació, en sessió privada, de la licitació per a
l’adjudicació de l’Acord marc del subministrament de calderes de biomassa, elements accessoris i
serveis associats 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 exposa que mitjançant Resolució de Presidència 69/2018 es va procedir a ampliar el
termini de presentació d’ofertes en 2h i 51 minuts, esdevenint la data màxima de presentació de
proposició les 2:51 del 17 d’octubre de 2018, ampliació motivada per la durada d’una incidència
tècnica a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PCSP), l’eina del Sobre Digital (SD), la qual
va ser comunicada al CCDL per part del Consorci AOC, gestor de la Plataforma, tot recomanant
l’ampliació del període de presentació de proposicions. Els membres de la Mesa ratifiquen la decisió
adoptada als efectes de facilitar la presentació d’ofertes.
Seguidament, el Secretari informa que han tingut entrada davant el Registre de contractació públicaeLicita, dins el termini fixat, les proposicions electròniques per participar en la present licitació, que
seguidament es relacionen:
Registre
entrada

Data

Hora

Mitjà

Empresa

NIF

E/000148-2018

15/10/2018

12:09:15

Digital

GILABERT MIRO SA

A43105220

E/000149-2018

15/10/2018

12:31:01

Digital

ENG ENERGIA I RESIDUS, SL

B62482856

E/000152-2018

15/10/2018

17:53:51

Digital

B62837000

E/000153-2018

16/10/2018

00:34:10

Digital

CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS
ENERGÈTICS, SCCLP

E/000154-2018

16/10/2018

10:42:35

Digital

B64217425

E/000156-2018

16/10/2018

12:49:12

Digital

TONDO ENERGIA SL
SALTOKI LOGÍSTICA
ZARAGOZA, SA

A50993195

E/000160-2018

16/10/2018

13:37:58

Digital

J.FAMADAS,SLU

B64456270

E/000161-2018

16/10/2018

13:45:19

Digital

ECONOVA EUROPE, S.L.

B66351255

E/000163-2018

16/10/2018

15:47:02

Digital

SURIS, S.L.

B08988149

E/000164-2018

16/10/2018

15:47:58

Digital

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U.

A58295031

E/000166-2018

16/10/2018

16:36:30

Digital

SUD ENERGIES RENOVABLES, S.L

B63967640

E/000167-2018

16/10/2018

16:48:47

Digital

INSTALSUD 2007 SL

B64506231

F55246516
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E/000168-2018

16/10/2018

16:52:58

Digital

ENERGRUP BIO RENOVABLES S.L.

B64448947

E/000169-2018
E/000170-2018
E/000172-2018
E/000180-2018
E/000182-2018
E/000184-2018
E/000186-2018

16/10/2018

17:29:16
18:07:45
18:22:27
20:34:26
21:35:09
22:38:13
23:34:34

Digital

DEKRA Ambio SA

A08507915

Digital

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS,
S.A.

E/000174-2018

16/10/2018

19:31:51

Digital

ALEIX RIFÀ BELTRAN

dada de caràcter
personal

E/000175-2018

16/10/2018

19:39:19

Digital

BOVER GUTIÉRREZ, S.L.

B60443298

E/000179-2018

16/10/2018

20:11:30

Digital

COMET MARTINEZ BOIX,SL

B59950964

E/000181-2018

16/10/2018

21:22:46

Digital

WATT ENERGIA, SL

B25727322
-

E/000183-2018

16/10/2018

22:22:34

Digital

Carlos Carrillo Romero

16/10/2018

A08217556
•

dada de caràcter
personal

Seguidament, el secretari fa constar que no existeix obstacle per procedir a l’obertura efectiva dels
denominats sobres A, tot indicant als custodis nomenats per aquesta licitació que procedeixin a aplicar
les credencials als efectes de poder obtenir la documentació dels Sobres A.
El Secretari exposa que la clàusula 16a del PCAP d’aplicació regula el règim de presentació dels sobres
A relatiu a la documentació administrativa dels participants, preveient que la documentació
relacionada a la mencionada clàusula i identificada en els apartats A01 i ss. s’ha de presentar
mitjançant el sobre digital, i preveient la possibilitat de substituir la declaració de determinada
informació en el supòsit d’estar inscrit al RELI o al ROLECE, així com també invocar l’article 28 de la Llei
39/2015, als efectes d’aquella informació que consta a la mateixa administració o que estigui
dipositada en els arxius en relació al fet que hagin participat en anteriors convocatòries del CCDL.
Seguidament, el secretari procedeix a l’obertura dels diferents sobres donant compte de la
documentació que contenen els sobres A als membres de la mesa que procedeixen al seu examen
efectiu del qual es constata que la documentació presentada per part de totes les empreses és
correcta i adequada al que disposa la clàusula 16a del PCAP d’aplicació, a excepció de l’existència de
les deficiències i/o aclariments que seguidament es relacionen, la correcció de les quals és necessària
mitjançant la pràctica del corresponent requeriment d’esmena:
•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa Comercial Vallesana de Suministros SA:
o Manca l’acreditació de la solvència tècnica de l’empresa, de conformitat amb el disposat a l’apartat A.01
de la clàusula 16 del PCAP, atès que s’ha intentat consultar les dades inscrites al Registre de Licitadors
de la Generalitat de Catalunya (RELI) i no ha estat possible accedir-hi.
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•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa J. FAMADAS S.L.U:
o Manca l’acreditació de la solvència econòmica i la solvència tècnica de l’empresa, de conformitat amb el
disposat a l’apartat A.01 de la clàusula 16 del PCAP, atès que s’ha intentat consultar les dades inscrites al
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) i no ha estat possible accedir-hi.

•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa SALTOKI LOGÍSTICA ZARAGOZA S.A:
o Manca l’acreditació de la solvència tècnica de l’empresa, de conformitat amb el disposat a l’apartat A.01
de la clàusula 16 del PCAP.

•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa TONDO ENERGIA SL:
o Manca clarificar si l’operador econòmic es basa en la capacitat de l’altre entitat respecte la qual s’ha
aportat el formulari DEUC, ja que en el DEUC de l’empresa TONDO ENERGIA SL s’ha declarat que NO es
basa en la capacitat d’altres entitats.

•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa WATT ENERGIA SL:
o Manca l’aportació del formulari DEUC de l’operador econòmic en el qual l’empresa WATT ENERGIA SL
recórrer a la seva capacitat per satisfer els criteris de selecció establerts en el PCAP, de conformitat amb
el disposat en el PCAP i el formulari DEUC.

Els membres de la mesa, acorden per unanimitat practicar els corresponents requeriments necessaris
per esmenar les insuficiències detectades tot facultant al secretari, per tal que els formalitzi i els faci
efectius, i que de conformitat amb el que disposa la clàusula 22a del PCAP i en l’article 81 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, es confereixi un termini de cinc dies, amb l’advertiment que en cas de no
procedir en tal sentit podrà ser acordada l’exclusió de la seva participació en la present licitació, de
conformitat amb el que disposa l’article 22 del citat Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en relació
als articles concordants aplicables de la normativa aplicable en matèria de contractació pública i
procediment administratiu i del PCAP d’aplicació.
El President dóna per finalitzada la reunió a les 14:00 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.
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Barcelona, 18 d’octubre de 2018
El secretari,
CPISR-1 C
Ramón
Bernaus
Abellana

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Ramón
Bernaus Abellana
Fecha: 2018.10.23
09:58:54 +02'00'

Ramon Bernaus i Abellana
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