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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE QUALIFICACIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS PREVIS (1403-0062/2021)
A les 14:00:00 h. del dia 9 de juliol de 2021 es reuneix la mesa de contractació, constituïda
segons la clàusula vint-i-setena del plec de clàusules administratives particulars (PCAP), de
manera no presencial, a distància, de conformitat amb el que estableix l’article 17.1 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP):
President:

El director general del Consorci Localret.

Vocals:

La tècnica de l’Àrea Econòmica del Consorci Localret.
El cap de l’Àrea d’Infraestructures del Consorci Localret.
El cap de l’Àrea de Contractació del Consorci Localret.
L’assessor en Noves Tecnologies i Administració Electrònica de la Diputació de
Lleida.

Secretària de la mesa de contractació: la cap de l’Àrea Jurídica del Consorci Localret.
El passat 23 de juny de 2021 la mesa de contractació va fer seu l’informe d’avaluació de les
ofertes, emès pel cap de l’Àrea d’Infraestructures, en data 22 de juny de 2021, i d’acord amb
l’informe que s’esmenta en el paràgraf anterior, va acordar:
a) L’exclusió de l’oferta de l’empresa EACOM de la classificació, atès que no ha presentat
la proposta metodològica i de planificació d’execució dels treballs (clàusula 24a del
PCAP).
b) La valoració de les ofertes (admeses) següent:
13.1.1

13.1.2.1

13.1.2.2

13.1.3

13.1.4.1

13.1.4.2

13.1.4.3

Total

APFUTURA

37,08

6,00

2,00

20,00

2,00

4,00

0,60

71,68

EINESA

14,03

20,00

6,00

10,00

2,00

4,00

0,00

56,03

IDOM

40,00

0,00

10,00

20,00

2,00

0,00

0,30

72,30

De conformitat amb el que s’estableix a l’apartat 150 de la LCSP, la mesa va proposar a
l’òrgan de contractació la classificació de les proposicions presentades següents:
1.
2.
3.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU.
APFUTURA TELECOM SL.
EINESA CABLE SL.

Mitjançant Decret de Presidència núm. 30/2021, de 25 de juny de 2021, l’òrgan de
contractació va acordar acceptar la proposta de la mesa de contractació de classificació de
les ofertes, així com requerir a IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE
SAU perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment, presentés la documentació acreditativa d’haver constituït la
garantia definitiva que sigui procedent per un import del 5 per cent del preu final ofert, exclòs
l’IVA, així com la documentació acreditativa de la solvència tècnica següent:
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- Documentació justificativa dels vincles amb l’autora redactora (SRG) o que IDOM
disposarà efectivament d’aquests mitjans personals.
- Documentació justificativa que almenys dos dels projectes en què l’autora redactora ha
actuat com a Project manager o similar són un únic projecte (i no la suma de diferents
projectes executius) i que es tracta de projectes constructius d’infraestructures de
telecomunicacions: certificat expedit pel destinatari dels treballs (subjecte públic o privat).
- Documentació justificativa que IDOM disposa efectivament del segon tècnic que s’ha
compromès a adscriure a l’execució del contracte, amb la titulació acadèmica idònia, amb
un mínim de 5 anys d’experiència professional, que hagi participat en la redacció de
projectes constructius d’infraestructures de telecomunicacions pel desplegament d’una
xarxa de fibra òptica que tinguin un pressupost d’execució material mínim de 500.000
euros o amb un import mínim d’honoraris percebuts per part del licitador de 25.000 euros
(exclòs l’IVA) i es trobin finalitzats en els últims sis anys des de la data de publicació de
la licitació, en, almenys, dos projectes: certificat expedit pel destinatari dels treballs
(subjecte públic o privat).
L’Empresa IDOM, dins del termini assenyalat, ha constituït la garantia definitiva, i ha aportat
la documentació requerida acreditativa de la solvència tècnica.
Segons l’article 141 de la LCSP, en els casos en què s’estableixi la intervenció d’una mesa
de contractació, aquesta ha de qualificar la documentació acreditativa dels requisits previs:
capacitat i solvència.
Examinada la documentació aportada per IDOM, i la documentació reflectida en el RELI, la
mesa de contractació accepta l’acreditació de la capacitat i la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional.
I sense cap més qüestió a destacar, a les 14:15:00 h. del dia 9 de juliol de 2021 es dóna per
acabat aquest acte, del qual s’estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen
en senyal de conformitat els membres de la mesa, i que dóna fe i certifica la secretària de la
mesa.
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