R/N: N0039/G0960

Interposició de recurs especial o reclamació en matèria de contractació
Tipus d'interposició:
✖ Interposició del recurs especial en matèria de contractació

Interposició de la reclamació en matèria de contractació (Reial Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel
qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en matèria de contractació pública
en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals)

Dades de la persona recurrent o reclamant
Tipus de persona:
Física

✖ Jurídica

Advocat

Raó Social

NIF

ROS ROCA S.A.U.

A25014382

Dades del / de la representant, si escau
Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI/NIE/Passaport

Adreça a efectes de comunicacions/notificacions1
Adreça

Codi postal

Municipi

Província

25.300

TÀRREGA

LLEIDA

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Adreça electrònica

Estic assabentat/da que les comunicacions i notificacions sobre la tramitació d'aquest es faran per mitjans electrònics.
Rebré avisos per correu electrònic sobre la tramitació d'aquest procediment a l'adreça electrònica prèviament informada.
1. D'acord amb l'art. 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,del procediment administratiu comú de les administracions públiques
estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Administració:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Les persones que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i
actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas,
dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Les persones que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques, per als tràmits i actuacions que efectuïn amb aquestes per raó de la seva
condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada administració.
Les notificacions electròniques es poden consultar a «La meva carpeta», dins de tramits.gencat.cat. Podeu accedir-hi
mitjançant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol ús. Consulteu quins són els certificats acceptats. Recordeu que
des de l'emissió de l'avís de notificació, disposeu de 10 dies naturals per a acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest
termini no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada. Des del moment en què accediu al contingut de la
notificació, aquesta es considerarà practicada.

A01-V02-18

D'acord amb l'art. 54 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les comunicacions i les notificacions
amb els interessats en el procediment de contractes del sector públic es faran per mitjans electrònics

Dades del recurs especial o de la reclamació en matèria de contractació
Àmbit de l'òrgan de contractació

Corporació local - consorci

Corporació local - consorci

Consorci Català pel desenvolupament Local

Òrgan que ha dictat l'acte (òrgan de
contractació)

Número de l'expedient de
contractació

Consorci Català pel desenvolupamet EXP. 2018.04

Tipus de contracte

Altres

Especificació del contracte

Acord marc
Objecte de l'expedient de contractació

Descripció: Acord marc de subministrament de maquinària tècnica elements de transport i de
serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya adherides a la central
de contractació de l’entitat, d’acord amb l’article 221.3 de la LCSP.
Acte objecte de recurs/reclamació

Valor estimat del contracte (VEC)

Adjudicació

50.202.033,7

Publicació de l'acte objecte de recurs / reclamació
(indiqueu el diari o el perfil del contractant)

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis
Data de publicació de l'acte impugnat

24/07/2020
Motivació i Sol·licitud
MOTIUS que fonamenten el recurs / reclamació (si necessiteu més espai, podeu ampliar els motius en un document annex)

Incompliment tecnic dels licitadors, i ofertes anormals o desproporcionades.
SOL·LICITO:

Revocar la proposta d’adjudicació i que es procedeixi de nou a la valoració del criteri d’adjudicació
Se sol·liciten mesures provisionals?
✖

Sí
No

Mesures provisionals sol·licitades:

La suspensió de l'execució del contracte

S'aporten mitjans de prova?
✖

Sí
No

Mitjans de prova aportats: Veure

recurs i annex aportats

Documentació annexa
Recurs especial en matèria de contractació:
✖ Annex de fonamentació del recurs

Document vigent que acredita la representació. No cal presentar-lo si consta unit a les actuacions d'un altre recurs pendent
A01-V02-17

✖ davant d'aquest tribunal i se sol·licita que s'expedeixi certificat per a la seva unió al procediment (indiqueu el núm.

d'expedient a l'apartat Sol·licitud d'expedició de certificat en relació amb la representació)
✖ Documents en què es fonamenta el recurs
✖ Còpia de l'acta exprés que es recorre (en cas que no s'hagi indicat la publicació de l'acte en aquest formulari)
✖ Altra documentació: Anexes del licitador, PCAP

Sol·licitud d'expedició de certificat en relació amb la representació
Sol·licito que s'expedeixi certificat en relació amb la representació acreditada en la presentació del recurs actualment en tramitació en
en aquest tribunal, amb número d'expedient

per a la seva unió al procediment.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Serveis i tràmits gencat
Responsable del tractament: Direcció General d’Atenció Ciutadana.
Finalitat: Garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant la plataforma corporativa de la Generalitat Gencat Serveis i Tràmits.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres
dades. També podeu oposar-vos al tractament. Procediment per exercir els vostres drets a http://economia.gencat.cat/ca/
departament/proteccio-dades/drets/
Informació addicional sobre aquest tractament: http://economia.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informaciotractaments/unitats-responsables/serveis-tramits-gencat/

Recursos, reclamacions i qüestions de nul·litat en matèria de contractació administrativa
Responsable del tractament: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Finalitat: la gestió dels recursos especials, les reclamacions i les qüestions de nul·litat en matèria de contractació administrativa que
tramita el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres
dades. També podeu oposar-vos al tractament. Procediment per exercir els vostres drets a http://economia.gencat.cat/ca/
departament/proteccio-dades/drets/
Informació addicional sobre aquest tractament: http://economia.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informaciotractaments/unitats-responsables/recursos-reclamacions-questions-nullitat-contractacio/

Data 07/08/2020
Signatura del representant
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Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les
entitats locals de Catalunya

Senyors/es,
Mitjançant la present us notifico que la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local, en la seva sessió de data 23 de juliol de 2020, ha adoptat per unanimitat dels seus membres,
l’acord que transcrit literalment és com segueix:
“03.- Aprovació, si escau, de l’adjudicació de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i
elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals (Exp. 2018.04).
1.- El CCDL, com a ens instrumental de l’ACM i d’acord amb els objectius i finalitats definits als seus
Estatuts, entre els que destaquen la promoció, millora, optimització i eficiència dels serveis i activitats
d’interès general d’acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’acord
amb les facultats per a la promoció de licitacions públiques amb destinació a les entitats locals de
Catalunya i suport a la Central de Contractació de l’ACM, que té atribuïdes, rep, periòdicament,
encàrrecs per part d’aquesta última, per portar a terme licitacions d’Acords marc amb destinació a les
entitats de Catalunya. D’aquesta manera, el CCDL porta a terme la licitació de contractes amb destinació
a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la
contractació administrativa, previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic,
principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada de diferents
tipus de subministraments i serveis amb destí a les entitats locals de Catalunya mitjançant les seves
centrals de contractació.
Els antecedents a on el CCDL i l’ACM, a través del Sistema d’adquisició centralitzada, han actuat, han
tingut un grau d’adhesió molt important, essent un element demostratiu de com cooperar i
mancomunar esforços. Així, l’ACM i el CCDL ja tenen l’experiència d’haver gestionat diferents Acords
marc, com per exemple, de subministrament elèctric, de gas natural, de màquines d’impressió i
multifunció, de vehicles de serveis generals, de vehicles de serveis policials, d’arrendament de vehicles
amb opció o sense opció de compra, assegurança de responsabilitat civil, etc. tots ells, amb destinació a
les entitats locals de Catalunya.
A aquests efectes i per tal de formalitzar les consideracions recollides a l’apartat anterior, les dues
entitats tenen subscrit un conveni general de col·laboració.
2.- En aquest marc, periòdicament, el CCDL, per encàrrec de la Central de contractació de l’ACM va
formalitzar l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport en la
modalitat de compra i serveis de manteniment (expedient 2014.06), la vigència del qual ha finalitzat.
Considerant aquesta circumstància i, davant el nivell d’adhesió de l’Acord marc referenciat i la
necessitat manifestada per part dels ens locals de seguir comptant amb el subministrament de
maquinària tècnica i elements de transport, l’ACM va considerar oportú i justificat la licitació d’un nou
Acord marc de subministrament de maquinària tècnica elements de transport en la modalitat de
compra i serveis de manteniment, així com la formulació del corresponent encàrrec al CCDL per tal que
porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació. En aquest sentit, mitjançant acord de la Comissió
Executiva del CCDL, de data 15 de febrer de 2018, es resolgué aprovar formalment l’acceptació de
l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent
expedient, amb número de referència 2018.04.
3.- Un cop realitzades les corresponents consultes preliminars de mercat amb les empreses
interessades, de conformitat amb la Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, sobre el procediment i
actuacions a realitzar amb motiu dels estudis econòmics i les consultes preliminars del mercat que es
realitzin pel Consorci Català pel Desenvolupament Local i la Central de contractació de l’ACM en les
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licitacions dels acords marc i adquisicions centralitzades de subministraments i serveis amb destinació a
les entitats locals de Catalunya o altres contractes encomanats pels esmentats ens locals, en resultà el
corresponent informe de resultat del procés, aprovat per la Comissió Executiva del CCDL el 25 de gener
de 2019, i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
4.- La Resolució de Presidència núm. 55/2019, de 4 de desembre, va acordar aprovar la modificació de la
denominació de l’expedient de contractació núm. 2018.04 i aprovar l’expedient de contractació per la
licitació de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis
de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya per a l’adjudicació de l’Acord marc a
empreses que puguin acomplir l’objecte del contracte de conformitat amb l’article 221.3 de la LCSP,
mitjançant procediment obert, en que tot empresari interessat podrà presentar una proposició, restant
exclosa tota negociació dels termes del contracte, d’acord amb el que preveuen els articles 131 a 152 de
la LCSP, en relació amb els articles 156 a 158 de la LCSP, amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix,
va acordar aprovar els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques, de l'Acord marc (Exp. 2018.04), així com l’autorització de la corresponent despesa per tal de
procedir a la tramitació de l’expedient sens perjudici que en relació a l’adjudicació de contractes basats
per part dels ens locals destinataris, l’expedient té el caràcter de contractació anticipada ja que es duu a
terme d’acord amb allò estipulat en l’article 117 de la LCSP de tal manera que quedaran supeditats a
l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions que se’n derivin en l’exercici
corresponent i, finalment, la publicació del corresponent anunci de licitació de l’Acord marc al DOGC, al
DOUE, al perfil de contractant, així com en dos diaris de màxima difusió, segons s’estableix als articles
135 de la LCSP i 277.2 del TRLMC.
L’Acord marc té com a objecte el subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i els
serveis de manteniment associats, i es qualifica com a contracte administratiu mixt de subministraments
i serveis per preus unitaris dividit en seixanta cinc lots, resultant un adjudicatari únic per a cada un dels
lots que integren la licitació. D’acord amb l’article 18 de la LCSP, les normes que s’han d’observar en la
preparació i adjudicació de l’Acord marc són les del contracte de subministrament per preus unitaris,
estipulades a l’article 16.3 a) de la LCSP, atès que és la prestació principal. D’altra banda, pel que fa a la
regulació dels efectes, compliment i extinció del contracte, s’hauran d’observar les disposicions relatives
als contractes de subministraments o les normes dels contractes de serveis, segons correspongui, de
conformitat amb els articles 18.1 i 122.2 de la LCSP.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva
2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats es regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen
caràcter contractual, així com per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació.
Els destinataris dels serveis objecte d’aquest Acord marc són els actuals membres de l’ACM i el CCDL i els
ens locals que estan vinculats a aquests, així com els seus ens dependents i els consorcis que gestionen
serveis locals o activitats d’interès local en què participen aquests ens locals vinculats, així com aquelles
altres entitats previstes en el reglament de la Central de contractació de l’ACM, en els termes previstos al
PCAP d’aplicació.
El seu valor estimat, de conformitat amb el que disposa la clàusula novena del PCAP, s’ha calculat en
funció dels preus dels contractes basats previstos pel període inicial i les seves possibles pròrrogues fins
a un màxim de quaranta-vuit mesos, període inicial i pròrrogues, i ascendeix a la suma de 38.616.949,00
euros. En aquest sentit, el valor estimat total, incloses les modificacions previstes a la clàusula
seixantena del plec (fins a un màxim del 30%) és de 50.202.033,70 euros. El pressupost base de licitació
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és el valor dels contractes basats a tramitar durant el període d’execució inicial de l’Acord marc, de vinti-quatre mesos, i es xifra en la quantitat total estimada 23.372.420,50 euros (IVA exclòs).
La forma d’adjudicació de l’Acord marc ha estat mitjançant procediment obert, en què tot empresari
interessat ha pogut presentar una proposició, restant exclosa tota negociació del termes del contracte,
mitjançant diversos criteris d’adjudicació, tal i com s’estableix a les clàusules 14 i ss. del PCAP, en relació
als articles 26 i 27 de la DN i 131 a 140 en relació al 145 i ss. de la LCSP.
5.- En data 19 de desembre de 2019, fou portada a terme una sessió informativa a la seu del CCDL,
dirigida a totes les empreses interessades en participar en la licitació de l’Acord marc, de la que en
resultà un document de preguntes i respostes formulades, que fou publicat al perfil de contractant de
l’entitat.
En data 14 de gener de 2020, es va notificar davant d’aquest consorci mitjançant la plataforma “EACAT”,
una comunicació del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en virtut de la qual es posava en
coneixement d’aquesta entitat que en la mateixa data, l’empresa “TENAX INTERNATIONAL SRL”, havia
interposat recurs especial en matèria de contractació (amb número de referència N-2019-016) contra el
plec de prescripcions tècniques que regeixen l’Acord en qüestió, en concret, al que afecta als lots 2 i 44.
Així mateix, l’esmentada empresa va presentar un nou recurs en data 30 de gener de 2020.
L’òrgan de contractació del CCDL va procedir a donar resposta als esmentats recursos, així com a aportar
l’expedient administratiu, així com altre informació requerida pel Tribunal. I en data 6 de març de 2020,
va tenir entrada davant el Registre General d’aquest Consorci, resolució del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, inadmetent el recurs especial en matèria de contractació, interposat a
instància de l’empresa “TENAX INTERNATIONAL SRL”, per la inequívoca extemporaneïtat dels recursos.
6.- En data 12 de març de 2020 es va reunir la Mesa de Contractació, en sessió privada, per tal de
procedir a l’obertura dels sobres “A” (documentació general), i els membres de la Mesa van constatar
les empreses que havien presentat proposicions per participar en la licitació en temps i forma, que
seguidament es relacionen:

Denominació
social
KRÜGER
TECHNOLOGY,
S.L.
ROS ROCA S.A
DULECENTRE,
S.A.
GREENS POWER
PRODUCTS S.L.

NIF
B82526583
A25014382
A64894736
B17073016

PHIL NOBEL S.A.

A58868324

DEXTRON SA

A08685273

KARCHER SA

A08749079

Lots als que
es presenta

Data
d'entrada

Hora
d'entrada

Registre
d'entrada

05, 06, 07, 33 16/1/2020

13:06:31

E/000019-2020

16/1/2020

20:09:45

E/000020-2020

17/1/2020

11:52:57

E/000021-2020

17/1/2020

12:48:44

E/000022-2020

17/1/2020

12:51:13

E/000023-2020

17/1/2020

13:32:36

E/000024-2020

20/1/2020

12:39:05

E/000026-2020

03, 04
02, 03, 04,
05, 06, 07
33, 34, 35,
36, 41
34, 37, 38,
39, 40, 42
29, 30, 31,
33, 34, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,
42
01, 03, 04,
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43, 45, 46
COVESA
VEHÍCULOS S.L.
ARSIT CLEANING
MACHINES, S.L.
JMV
SATYMAN,S.L.
ROMACAR ABS
S.L.
CLEM ECOLOGIC,
S.L.
ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS
S.L.
TALLERES
AUTOLICA SA
RENAULT RETAIL
GROUP
BARCELONA SA
GRAU,
MAQUINÀRIA I
SERVEI INTEGRAL
S.A.
EXCLUSIVAS
PONT S.A
ALD
AUTOMOTIVE
SAU
AEBI SCHMIDT
IBERICA, SA
BILBOTRUCK, S.L
BANCO BILBAO
VIZCAYA
ARGENTARIA S.A.
CAIXABANK
EQUIPMENT
FINANCE SAU
CRONORENT, S.L

B58532136

12, 13

20/1/2020

14:06:07

E/000027-2020

B64009921

5

20/1/2020

14:09:08

E/000028-2020

B63104756

23, 24, 25,
26, 27, 28

20/1/2020

18:32:45

E/000029-2020

B63002901

12, 13

21/1/2020

9:49:18

E/000031-2020

21/1/2020

9:49:55

E/000032-2020

21/1/2020

10:29:44

E/000033-2020

15, 16, 18, 19 21/1/2020

10:30:04

E/000034-2020

B97440713
B08633950
A08203887

21, 24, 25,
26, 27
10, 14, 15,
16, 17, 18,
19, 22

A08189946

11, 12, 14

21/1/2020

10:57:07

E/000035-2020

A58486739

01, 03, 08

21/1/2020

11:46:51

E/000036-2020

A08271868

14

21/1/2020

11:48:56

E/000037-2020

A80292667

50, 51, 52,
53, 54, 55,
21/1/2020
56, 57, 58, 59

12:07:05

E/000038-2020

A81657934

01, 02, 03, 04 21/1/2020

12:38:57

E/000039-2020

B95734018

15, 16, 18,
19, 20, 22

21/1/2020

12:52:25

E/000040-2020

A48265169

43, 44, 45,
46, 47, 48

21/1/2020

13:04:15

E/000041-2020

A58662081

43, 45, 46

21/1/2020

13:09:54

E/000042-2020

B95701843

55, 56, 58,
59, 60, 62

21/1/2020

14:42:33

E/000044-2020

ELÍAS JADRAQUE,
S.A.
OVERLIM, S.A.

A28745495

33, 34

21/1/2020

14:43:28

E/000045-2020

A08724635

21/1/2020

14:55:14

E/000046-2020

TRANSTEL, SA

A46063814

05, 06, 07
45, 46, 50,
52, 54, 55,
56, 58, 59,

21/1/2020

14:55:41

E/000047-2020
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60, 61, 62
TALLERES SANTI
ENRIQUE S.A.U.

A08398505

10, 12

21/1/2020

15:07:57

E/000048-2020

Un cop realitzada l’obertura dels Sobres A i analitzada la documentació presentada es va constatar que
la documentació presentada per part de totes les empreses era 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 fou necessària mitjançant la pràctica dels
corresponents requeriments d’esmena:
•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa KRÜGER TECHNOLOGY, S.L.:
o

o

o
•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa DULECENTRE, S.A.:
o

•

o

o

Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que,
en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la relació de
principals serveis o treballs realitzats els darrers tres anys.
Mancava la signatura electrònica de la Declaració responsable ajustada al DEUC.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa DEXTRON SA:
o

•

Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que,
en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la relació de
principals serveis o treballs realitzats els darrers tres anys.
Mancava la signatura electrònica de la Declaració responsable ajustada al DEUC.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa PHIL NOBEL S.A.:
o

•

Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que
la relació de principals serveis o treballs realitzats els darrers tres anys no igualava
l’import mínim requerit.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa GREENS POWER PRODUCTS
S.L.:
o

•

Mancava acreditar la solvència econòmica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès
que en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la declaració
del volum anual de negocis dels tres últims exercicis disponibles.
Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que,
en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la relació de
principals serveis o treballs realitzats els darrers tres anys.
Mancava la signatura electrònica de la Declaració responsable ajustada al DEUC.

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa KARCHER SA:
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o

•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ARSIT CLEANING MACHINES,
S.L.:
o

o
•

o

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa BILBOTRUCK, S.L.:
o

o

o

•

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.
Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que
la relació de principals serveis o treballs realitzats els darrers tres anys no igualava
l’import mínim requerit.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ALD AUTOMOTIVE SAU:
o

•

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.
Mancava la signatura electrònica de la Declaració responsable ajustada al DEUC.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa EXCLUSIVAS PONT S.A.:
o

•

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.
Mancava acreditar la solvència econòmica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès
que en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la declaració
del volum anual de negocis dels tres últims exercicis disponibles.
Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que,
en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la relació de
principals serveis o treballs realitzats els darrers tres anys.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CAIXABANK EQUIPMENT
FINANCE SAU:
o

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.

6

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat

Expedient de contractació núm. 2018.04
Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les
entitats locals de Catalunya

•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CRONORENT, S.L.:
o

o

o

•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa OVERLIM, S.A.:
o

•

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.
Mancava acreditar la solvència econòmica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès
que en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la declaració
del volum anual de negocis dels tres últims exercicis disponibles, i no va ser possible
accedir a les dades contingudes al ROLECE.
Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que,
en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la relació de
principals serveis o treballs realitzats els darrers tres anys, i no va ser possible accedir a
les dades contingudes al ROLECE.

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa TRANSTEL, SA:
o

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.

Així mateix, la Mesa va acordar nomenar com a membres de la Ponència tècnica a la Sra. Anna Balcells,
cap de l’àmbit de parcs i jardins de l’Ajuntament de Rubí, al Sr. Eduard Fernández, director d’operacions
de Cementiris de Barcelona i Àlex Tarroja i Piera, tècnic jurista dels Serveis Jurídics de l’ACM, als efectes
d’elaborar l’informe que permeti a la Mesa de contractació comprovar el compliment de les
prescripcions tècniques.
7.- Reunits en sessió privada i de forma telemàtica, el dia 24 de març de 2020, a les 11:00 hores, es
constituí la Mesa de Contractació en sessió privada per tal d’analitzar la documentació general i les
respostes a les sol·licituds d’aclariment efectuats i van acordar per unanimitat l’admissió de les
empreses licitadores que es relacionen seguidament, en els lots que es detallem, a l’haver acreditat que
es complien els requisits de selecció establerts en els plecs:
-

KRÜGER TECHNOLOGY, S.L: Lots 05, 06, 07, 33.

-

ROS ROCA S.A: Lots 03, 04.

-

DULECENTRE, S.A: Lots 02, 03, 04, 05, 06, 07.

-

GREENS POWER PRODUCTS S.L: Lots 33, 34, 35, 36, 41.

-

PHIL NOBEL S.A: Lots 34, 37, 38, 39, 40, 42.

-

DEXTRON SA: Lots 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
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-

KARCHER SA: Lots 01, 03, 04, 43, 45, 46.

-

COVESA VEHÍCULOS S.L: Lots 12, 13.

-

ARSIT CLEANING MACHINES, S.L: Lot 5.

-

JMV SATYMAN, S.L: Lots 23, 24, 25, 26, 27, 28,

-

ROMACAR ABS S.L: Lots 12, 13.

-

CLEM ECOLOGIC, S.L: Lots 21, 24, 25, 26, 27.

-

ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS S.L: Lots 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22.

-

TALLERES AUTOLICA SA: Lots 15, 16, 18, 19.

-

RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA: Lots 11, 12, 14.

-

GRAU, MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL S.A: Lots 01, 03, 08.

-

EXCLUSIVAS PONT S.A: Lot 14.

-

ALD AUTOMOTIVE SAU: Lots 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

-

AEBI SCHMIDT IBERICA, SA: Lots 01, 02, 03, 04.

-

BILBOTRUCK, S.L: Lots 15, 16, 18, 19, 20, 22.

-

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A: Lots 43, 44, 45, 46, 47, 48.

-

CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU: Lots 43, 45, 46.

-

CRONORENT, S.L: Lots 55, 56, 58, 59, 60, 62.

-

ELÍAS JADRAQUE, S.A: Lots 33, 34.

-

OVERLIM, S.A: Lots 05, 06, 07.

-

TRANSTEL, SA: Lots 45, 46, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62.

8.- En data 26 de març de 2020, a les 10:00 hores, es va reunir en sessió privada i de manera telemàtica,
la Mesa de contractació per procedir a l’obertura dels Sobres B, relatius a la proposta tècnica i a
constatar les ofertes efectivament presentades. Així mateix, els membres de la Mesa, van acordar per
unanimitat declarar deserts els lots 9, 32, 49, 63, 64 i 65, al no haver-se presentat ofertes a cap
d’aquestes unitats de licitació.
9.- En data 10 de juny de 2020, a les 10:00 hores, es va reunir en sessió privada i de manera telemàtica,
la Mesa de contractació, per tal d’analitzar les proposicions tècniques, tot acordant la necessitat de
sol·licitar aclariments sobre la informació continguda en el Sobre B i requerint la presentació de
documentació complementària, a les empreses que es relacionen seguidament:
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• En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa KARCHER SA:
-

En l’annex núm. 03 relatius als lots 3 i 45, l’empresa declarà en l’apartat del PPT dipòsit
d’aigua, litres 190+120 litres, mentre que al PPT s’indicava un mínim de 300 litres.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que indiqués el total de litres de
capacitat del dipòsit, de manera global, i, si escau, el significat de què volien dir quan
especificaven “190+120 litres”.

-

Pel que fa a la proposició dels lots 45 i 46, l’annex núm. 03 corresponent no anava
acompanyat de l’extracte d’assegurança a tot risc amb franquícia màxima de 600€ ni del
document del fabricant sobre el manteniment preventiu.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que aportés l’extracte d’assegurança i
el document del fabricant indicats.

• En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa DEXTRON SA:
-

En l’annex núm. 03 relatiu al lot 37, l’empresa declarava en l’apartat del PPT pes sense
bateria 2,5 kg, mentre que al PPT s’indicava un marge d’entre 3 -3,5 kg, per la qual cosa es
va considerar que podia ser una errata. Al catàleg que acompanyaven, s’indicava el pes
total de la màquina, però no aquest pes en específic.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa l’aclariment de quin era el pes sense
bateria, justificat amb la dada del catàleg complet, fitxa tècnica del fabricant o
documentació que ho acredités.

• En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CAIXABANK EQUIPMENT
FINANCE SAU:
-

Pel que fa a la proposició dels lots 43, 45 i 46, l’annex núm. 03 corresponent no anava
acompanyat de l’extracte d’assegurança a tot risc amb franquícia màxima de 600€.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que aporti l’extracte d’assegurança
indicat.

• En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CRONORENT SL:
-

Pel que fa a la proposició dels lots 55 i 56, l’annex núm. 03 corresponent no anava
acompanyat de l’extracte d’assegurança a tot risc amb franquícia màxima de 200€ ni del
document del fabricant sobre el manteniment preventiu.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que aportés l’extracte d’assegurança i
el document del fabricant indicats.

-

Pel que fa a la proposició dels lots 58, 59, 60 i 62, l’annex núm. 03 corresponent no anava
acompanyat de l’extracte d’assegurança a tot risc amb franquícia màxima de 600€ ni del
document del fabricant sobre el manteniment preventiu.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que aportés l’extracte d’assegurança i
el document del fabricant indicats.

9

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat

Expedient de contractació núm. 2018.04
Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les
entitats locals de Catalunya

• En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa RENAULT RETAIL GROUP
BARCELONA SA:
-

Pel que fa a la proposició del lot 11, a l’apartat del PPT de l’annex núm. 03 corresponent,
relatiu a la Primera revisió segons el manual d’instruccions (mà d’obra, desplaçament i
material, si s’escau) després de la posta en marxa, es sol·licità aclariment a l’empresa sobre
si aquesta revisió, de caràcter obligatori segons el PPT, estava inclosa en la seva proposició.

• En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa TRANSTEL SA:
-

Pel que fa a la proposició dels lots 45 i 46, l’annex núm. 03 corresponent no anava
acompanyat de l’extracte d’assegurança a tot risc amb franquícia màxima de 600€ ni del
document del fabricant sobre el manteniment preventiu.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que aportés l’extracte d’assegurança i
el document del fabricant indicats.

-

Pel que fa a la proposició dels lots 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 i 62, l’empresa declarà,
en referència a l’extracte de l’assegurança que “Transtel no podia acreditar l’assegurança a
tot risc sense franquícia del contracte”. En aquest sentit, va haver un aclariment en el que
s’informava que l’assegurança era a tot risc amb una franquícia de 200 euros (pel que fa als
lots 50, 52, 54, 55, 56, 61 i 62) i amb una franquícia de 600 euros (pel que fa als lots 58, 59 i
60). Així mateix, tampoc acompanyà el document del fabricant sobre el manteniment
preventiu.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que aportés el document del fabricant
indicat i aclarís quina era la franquícia que havien calculat per tal de valorar la validesa de
la seva proposta.

-

Pel que fa a la proposició del lot 62, es va requerir a l’empresa per tal que aportés detall
sobre la transformació a grua del vehicle per tal de comprovar el compliment de les
prescripcions tècniques obligatòries.

• En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ALD AUTOMOTIVE SAU:
-

Pel que fa a la proposició dels lots 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 i 59 l’annex núm. 03
corresponent no anava acompanyat de l’extracte d’assegurança a tot risc amb franquícia
màxima de 200€ (pel que fa als lots 50, 52, 54, 55 i 56) i de 600€ (pel que fa als lots 57, 58 i
59) ni del document del fabricant sobre el manteniment preventiu.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que aportés l’extracte d’assegurança i
el document del fabricant indicats.

-

Pel que fa a la proposició del lot 51, a l’apartat del PPT de l’annex núm. 03 corresponent,
relatiu a la Primera revisió segons el manual d’instruccions (mà d’obra, desplaçament i
material, si s’escau) després de la posta en marxa, es sol·licità aclariment a l’empresa sobre
si aquesta revisió, de caràcter obligatori segons el PPT, estava inclosa en la seva proposició.

10.- En data 26 de juny de 2020, a les 11:30 hores, es va reunir en sessió privada i de manera telemàtica,
la Mesa de contractació, per tal d’analitzar les propostes tècniques presentades per les empreses, la
documentació complementària i aclariments aportats a requeriment de la Mesa, així com l’informe
tècnic emès per la Ponència tècnica de suport i va acordar, per unanimitat, subscriure i fer seves les
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consideracions recollides en l’informe de la Ponència, de data 18 de juny de 2020 i publicat al Perfil de
contractant de l’entitat. Així mateix, la Mesa acordà excloure de la licitació algunes empreses licitadores
en els lots que es relacionen seguidament, atès que les ofertes presentades no complien amb les
prescripcions mínimes exigides, pels motius que es detallen a continuació:
• KARCHER SA: Exclosa de la licitació en els lots:
01. (Escombradora vial petita): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb
les prescripcions mínimes del PPT, atès que declarava una càrrega útil d’1m3, mentre al PPT
s’indicava un interval d’ 1,5 a 1,7 m3.
43. (Escombradora vial petita arrendament): Segons la documentació aportada, la proposició
no complia amb les prescripcions mínimes del PPT, atès que declarava una càrrega útil d’ 1m3,
mentre al PPT s’indicava un interval d’ 1,5 a 1,7 m3.
• GREENS POWER PRODUCTS SL: Exclosa de la licitació en els lots:
34. (Tallagespa a bateria): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb les
prescripcions mínimes del PPT, atès que declarava que el tipus de bateria és de 36V, mentre
que al PPT s’indicava que aquesta ha de ser com a mínim de 50V.
• DEXTRON SA: Exclosa de la licitació en els lots:
36. (Tallagespa a benzina): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb les
prescripcions mínimes del PPT, atès que van declarar una amplada de 48 cm, quan al PPT
s’indicava 50 cm com a mínim, i la capacitat de la bossa que presenten és de 70 litres, mentre
que al PPT s’indicava que com a mínim ha de ser de 80 litres.
38. (Bufador a benzina): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb les
prescripcions mínimes del PPT, atès que van declarar una velocitat de 88 m/s, mentre que al
PPT es demanava que com a mínim ha de ser de 90 m/s.
11.- El dia 30 de juny de 2020, a les 13:15 hores, la Mesa de Contractació en sessió pública i de manera
telemàtica va procedir a fer l’obertura dels Sobres C, relatius a les ofertes econòmiques, fent lectura de
cada una de les proposicions presentades.
12.- El dia 30 de juny de 2020, a les 17:00 hores, en sessió privada i de manera telemàtica, es reuneix la
Mesa de Contractació per procedir a la valoració de les ofertes econòmiques admeses amb la fórmula i
previsions contingudes en la clàusula 18 del PCAP, i així mateix, integrar la puntuació obtinguda en la
valoració del Sobre B (proposició tècnica). Tenint en compte el resultat i les puntuacions atorgades a les
diferents empreses, els membres de la Mesa de Contractació van acordar, per unanimitat, formular la
proposta d’ordre de classificació i d’adjudicació a les empreses que han presentat la millor oferta per
cadascun dels lots de l’Acord marc, que seguidament es relaciona:
LOT 1. ESCOMBRADORA VIAL PETITA
1. AEBI SCHMIDT IBERICA SA (100,00 punts)
2. GRAU, MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA (97,86 punts)
LOT 2. ESCOMBRADORA VIAL ELÈCTRICA MITJANA
1. DULECENTRE SA (100,00 punts)
2. AEBI SCHMIDT IBERICA SA (83,84 punts)
LOT 3. ESCOMBRADORA VIAL MITJANA
1. AEBI SCHMIDT IBERICA SA (100,00 punts)
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2. GRAU, MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA (95,53 punts)
3. DULECENTRE SA (91,93 punts)
4. ROS ROCA SA (90,99 punts)
5. KARCHER SA (75,26 punts)
LOT 4. ESCOMBRADORA VIAL GRAN
1. AEBI SCHMIDT IBERICA SA (100,00 punts)
2. ROS ROCA SA (88,33 punts)
3. DULECENTRE SA (85,23 punts)
4. KARCHER SA (72,98 punts)
LOT 5. FREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPANYANT A BATERIES
1. KRÜGER TECHNOLOGY SL (95,00 punts)
2. OVERLIM SA (67,73 punts)
3. DULECENTRE SA (67,51 punts)
4. ARSIT CLEANING MACHINES SL (49,94 punts)
LOT 6. FREGADORA DE CONDUCTOR ASSEGUT A BATERIES
1. KRÜGER TECHNOLOGY SL (95,00 punts)
2. DULECENTRE SA (86,87 punts)
3. OVERLIM SA (64,60 punts)
LOT 7. ESCOMBRADORA-ASPIRADORA DE CONDUCTOR ACOMPANYANT A BATERIES
1. KRÜGER TECHNOLOGY SL (90,00 punts)
2. OVERLIM SA (80,31 punts)
3. DULECENTRE SA (69,55 punts)
LOT 8. VEHICLE ELÈCTRIC PER A BRIGADA
1. GRAU, MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA (99,70 punts)
LOT 9. VEHICLE PORTA IMPLEMENTS
Desert
LOT 10. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGÓ)
1. ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL (99,60 punts)
LOT 11. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGONETA)
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1. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA (85,00 punts)
LOT 12. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL PETITA
1. ROMACAR ABS SL (98,80 punts)
2. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA (79,17 punts)
3. COVESA VEHÍCULOS SL (62,22 punts)
LOT 13. VEHICLE FURGONETA HÍBRIDA GRAN
1. ROMACAR ABS SL (89,80 punts)
2. COVESA VEHÍCULOS SL (76,82 punts)
LOT 14. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,60 punts)
2. EXCLUSIVAS PONT SA (74,07 punts)
3. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA (71,72 punts)
LOT 15. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (96,08 punts)
2. TALLERES AUTOLICA SA (90,00 punts)
3. BILBOTRUCK SL (78,89 punts)
LOT 16. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,46 punts)
2. TALLERES AUTOLICA SA (90,00 punts)
3. BILBOTRUCK SL (80,95 punts)
LOT 17. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA I GRUA
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,60 punts)
LOT 18. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,60 punts)
2. TALLERES AUTOLICA SA (87,68 punts)
3. BILBOTRUCK SL (81,35 punts)
LOT 19. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (98,93 punts)
2. TALLERES AUTOLICA SA (90,00 punts)
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3. BILBOTRUCK SL (82,74 punts)
LOT 20. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL
1. BILBOTRUCK (93,50 punts)
LOT 21. VEHCILE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB ELEVADOR PORTA FÈRETRES
1. CLEM ECOLÒGIC SL (93,50 punts)
LOT 22. VEHICLE GRUA MUNICIPAL
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,60 punts)
2. BILBOTRUCK SL (87,20 punts)
LOT 23. ELEVADOR DE PERSONES ELÈCTRIC
1. JMV SATYMAN SL (94,00 punts)
LOT 24. ELEVADOR PETIT DE FÈRETRES, TRACCIÓ MANUAL
1. CLEM ECOLÒGIC SL (97,90 punts)
2. JMV SATYMAN SL (88,75 punts)
LOT 25. ELEVADOR PETIT DE FÈRETRES, TRACCIÓ ELÈCTRICA
1. JMV SATYMAN SL (94,00 punts)
2. CLEM ECOLÒGIC SL (81,43 punts)
LOT 26. VEHICLE ELÈCTRIC PORTADOR I ELEVADOR DE FÈRETRES
1. JMV SATYMAN SL (94,00 punts)
2. CLEM ECOLÒGIC SL (70,93 punts)
LOT 27. ELEVADOR ELÈCTRIC DE FÈRETRES
1. CLEM ECOLÒGIC SL (97,90 punts)
2. JMV SATYMAN SL (88,98 punts)
LOT 28. VEHICLE PORTADOR AMB ERUGA I ELEVADOR ELÈCTRIC
1. JMV SATYMAN SL (94,00 punts)
LOT 29. CUNYA, EQUIP PER A LA NEU
1. DEXTRON SA (84,00 punts)
LOT 30. DISPENSADOR DE SAL, EQUIP PER A LA NEU
1. DEXTRON SA (84,00 punts)
LOT 31. MÀQUINA LLEVANEUS DE VORERES
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1. DEXTRON SA (84,00 punts)
LOT 32. REMOLC BIOTRITURADOR DE RESTES D’ARBRAT
Desert
LOT 33. MÀQUINA AUTÒNOMA D’AIGUA A PRESSIÓ
1. KRÜGER TECHNOLOGY SL (90,00 punts)
2. GREENS POWER PRODUCTS SL (69,24 punts)
3. ELÍAS JADRAQUE SA (66,38 punts)
4. DEXTRON SA (42,19 punts)
LOT 34. TALLAGESPA A BATERIA
1. PHIL NOBEL SA (100,00 punts)
2. DEXTRON SA (30,66 punts)
3. ELÍAS JADRAQUE SA (25,65 punts)
LOT 35. TALLAGESPA A BATERIA ROBOTITZADA
1. GREENS POWER PRODUCTS SL (100,00 punts)
2. DEXTRON SA (82,45 punts)
LOT 36. TALLAGESPA A BENZINA
1. GREENS POWER PRODUCTS SL (95,00 punts)
LOT 37. BUFADOR A BATERIA
1. PHIL NOBEL SA (95,00 punts)
2. DEXTRON SA (67,06 punts)
LOT 38. BUFADOR A BENZINA
1. PHIL NOBEL SA (95,00 punts)
LOT 39. MOTO SERRA A BATERIA
1. PHIL NOBEL SA (95,00 punts)
2. DEXTRON SA (63,83 punts)
LOT 40. MOTO SERRA A BENZINA
1. PHIL NOBEL SA (95,00 punts)
2. DEXTRON SA (68,04 punts)
LOT 41. DESBROSSADORA DE FIL/DISC A BATERIA
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1. GREENS POWER PRODUCTS SL (95,00 punts)
2. DEXTRON SA (50,49 punts)
LOT 42. DESBROSSADORA DE FIL/DISC A BENZINA
1. PHIL NOBEL SA (95,00 punts)
2. DEXTRON SA (61,13 punts)
LOT 43. ESCOMBRADORA VIAL PETITA (arrendament)
1. CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU (100,00 punts)
2. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (90,74 punts)
LOT 44. ESCOMBRADORA VIAL ELÈCTRICA MITJANA (arrendament)
1. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (99,80 punts)
LOT 45. ESCOMBRADORA VIAL MITJANA (arrendament)
1. CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU (100,00 punts)
2. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (85,67 punts)
3. KARCHER SA (72,42 punts)
4. TRANSTEL SA (61,63 punts)
LOT 46. ESCOMBRADORA VIAL GRAN (arrendament)
1. CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU (100,00 punts)
2. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (78,66 punts)
3. KARCHER SA (66,11 punts)
4. TRANSTEL SA (64,44 punts)
LOT 47. FREGADORA DE CONDUCTOR ASSEGUT A BATERIES (arrendament)
1. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (99,80 punts)
LOT 48. VEHICLE ELÈCTRIC PER A BRIGADA (arrendament)
1. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (99,80 punts)
LOT 49. VEHICLE PORTA IMPLEMENTS (arrendament)
Desert
LOT 50. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGÓ) (arrendament)
1. ALD AUTOMOTIVE SAU (94,00 punts)
2. TRANSTEL SA (83,24 punts)
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LOT 51. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGONETA) (arrendament)
1. ALD AUTOMOTIVE SAU (89,00 punts)
LOT 52. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL PETITA (arrendament)
1. ALD AUTOMOTIVE SAU (94,00 punts)
2. TRANSTEL SA (60,56 punts)
LOT 53. VEHICLE FURGONETA HÍBRIDA GRAN (arrendament)
1. ALD AUTOMOTIVE SAU (85,00 punts)
LOT 54. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN (arrendament)
1. ALD AUTOMOTIVE SAU (94,00 punts)
2. TRANSTEL SA (77,82 punts)
LOT 55. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG XASSÍS (arrendament)
1. ALD AUTOMOTIVE SAU (94,00 punts)
2. CRONORENT SL (93,77 punts)
3. TRANSTEL SA (82,02 punts)
LOT 56. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA (arrendament)
1. CRONORENT SL (95,02 punts)
2. ALD AUTOMOTIVE SAU (94,00 punts)
3. TRANSTEL SA (81,72 punts)
LOT 57. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA I GRUA (arrendament)
1. ALD AUTOMOTIVE SAU (94,00 punts)
LOT 58. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET (arrendament)
1. CRONORENT SL (96,72 punts)
2. ALD AUTOMOTIVE SAU (94,00 punts)
3. TRANSTEL SA (87,59 punts)
LOT 59. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA (arrendament)
1. CRONORENT SL (97,50 punts)
2. ALD AUTOMOTIVE SAU (89,92 punts)
3. TRANSTEL SA (81,17 punts)
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LOT 60. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL
(arrendament)
1. CRONORENT SL (97,50 punts)
2. TRANSTEL SA (88,53 punts)
LOT 61. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB ELEVADOR PORTA FÈRETRES (arrendament)
1. TRANSTEL SA (95,50 punts)
LOT 62. VEHICLE, GRUA MUNICIPAL (arrendament)
1. CRONORENT SL (97,50 punts)
2. TRANSTEL SA (74,09 punts)
LOT 63. VEHICLE ELÈCTRIC PORTADOR I ELEVADOR DE FÈRETRES (arrendament)
Desert
LOT 64. ELEVADOR ELÈCTRIC DE FÈRETRES (arrendament)
Desert
LOT 65. VEHICLE PORTADOR DE FÈRETRES AMB ERUGA I ELEVADOR ELÈCTRIC (arrendament)
Desert

13.- Vist que les empreses PHIL NOBEL SA i GREENS POWER PRODUCTS SL, no han presentat la
documentació acreditativa del compliment dels requisits previs a l’adjudicació dins del termini de 10
dies hàbils, de conformitat amb l’article 150.2 de la LCSP, s’entén que ambdues empreses licitadores
han retirat la seva oferta, procedint a considerar-se empresa adjudicatària dels lots 34, 35, 37, 39, 40, 41
i 42 l’empresa DEXTRON SA.
14.- Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació, que s’estima correcta i degudament
motivada, i una vegada acreditat per part dels licitadors proposats com a adjudicataris per cada lot, que
ha estat presentada la documentació a la que fa referència l’apartat segon de l’article 150 de la LCSP, a
excepció de les empreses PHIL NOBEL SA i GREENS POWER PRODUCTS SL.
Vist que la Intervenció del CCDL ha emès informe de fiscalització previ a l’adjudicació favorable.
Vistos els antecedents de fet i fonaments de dret abans esmentats, i a l’empara de les facultats que té
atribuïdes aquesta Presidència, es proposa a aquesta Comissió, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Adjudicar l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de
serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.04), a favor
de les empreses que es relacionen seguidament, de conformitat amb la proposta d’acord de la Mesa de
Contractació, en la sessió del dia 30 de juny de 2020, pel que es qualificaven les ofertes presentades i
s’acordava el seu ordre classificatori per unitat de licitació:
- LOT 1. ESCOMBRADORA VIAL PETITA: AEBI SCHMIDT IBERICA SA
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- LOT 2. ESCOMBRADORA VIAL ELÈCTRICA MITJANA: DULECENTRE SA
- LOT 3. ESCOMBRADORA VIAL MITJANA: AEBI SCHMIDT IBERICA SA
- LOT 4. ESCOMBRADORA VIAL GRAN: AEBI SCHMIDT IBERICA SA
- LOT 5. FREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPANYANT A BATERIES: KRÜGER TECHNOLOGY SL
- LOT 6. FREGADORA DE CONDUCTOR ASSEGUT A BATERIES: KRÜGER TECHNOLOGY SL
- LOT 7. ESCOMBRADORA-ASPIRADORA DE CONDUCTOR ACOMPANYANT A BATERIES: KRÜGER
TECHNOLOGY SL
- LOT 8. VEHICLE ELÈCTRIC PER A BRIGADA: GRAU, MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA
- LOT 9. VEHICLE PORTA IMPLEMENTS: Desert
- LOT 10. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGÓ): ROMAUTO GRUP DE
CONCESSIONARIS SL
- LOT 11. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGONETA): RENAULT RETAIL GROUP
BARCELONA SA
- LOT 12. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL PETITA: ROMACAR ABS SL
- LOT 13. VEHICLE FURGONETA HÍBRIDA GRAN: ROMACAR ABS SL
- LOT 14. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL
- LOT 15. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL
- LOT 16. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA: ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS SL
- LOT 17. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA I GRUA: ROMAUTO
GRUP CONCESSIONARIS SL
- LOT 18. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET: ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS SL
- LOT 19. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA: ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS SL
- LOT 20. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL:
BILBOTRUCK
- LOT 21. VEHCILE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB ELEVADOR PORTA FÈRETRES: CLEM
ECOLÒGIC SL
- LOT 22. VEHICLE GRUA MUNICIPAL: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL
- LOT 23. ELEVADOR DE PERSONES ELÈCTRIC: JMV SATYMAN SL
- LOT 24. ELEVADOR PETIT DE FÈRETRES, TRACCIÓ MANUAL: CLEM ECOLÒGIC SL
- LOT 25. ELEVADOR PETIT DE FÈRETRES, TRACCIÓ ELÈCTRICA: JMV SATYMAN SL
- LOT 26. VEHICLE ELÈCTRIC PORTADOR I ELEVADOR DE FÈRETRES: JMV SATYMAN SL
- LOT 27. ELEVADOR ELÈCTRIC DE FÈRETRES: CLEM ECOLÒGIC SL
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- LOT 28. VEHICLE PORTADOR AMB ERUGA I ELEVADOR ELÈCTRIC: JMV SATYMAN SL
- LOT 29. CUNYA, EQUIP PER A LA NEU: DEXTRON SA
- LOT 30. DISPENSADOR DE SAL, EQUIP PER A LA NEU: DEXTRON SA
- LOT 31. MÀQUINA LLEVANEUS DE VORERES: DEXTRON SA
- LOT 32. REMOLC BIOTRITURADOR DE RESTES D’ARBRAT: Desert
- LOT 33. MÀQUINA AUTÒNOMA D’AIGUA A PRESSIÓ: KRÜGER TECHNOLOGY SL
- LOT 34. TALLAGESPA A BATERIA: DEXTRON SA
- LOT 35. TALLAGESPA A BATERIA ROBOTITZADA: DEXTRON SA
- LOT 36. TALLAGESPA A BENZINA: Desert
- LOT 37. BUFADOR A BATERIA: DEXTRON SA
- LOT 38. BUFADOR A BENZINA: Desert
- LOT 39. MOTO SERRA A BATERIA: DEXTRON SA
- LOT 40. MOTO SERRA A BENZINA: DEXTRON SA
- LOT 41. DESBROSSADORA DE FIL/DISC A BATERIA: DEXTRON SA
- LOT 42. DESBROSSADORA DE FIL/DISC A BENZINA: DEXTRON SA
- LOT 43. ESCOMBRADORA VIAL PETITA (arrendament): CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU
- LOT 44. ESCOMBRADORA VIAL ELÈCTRICA MITJANA (arrendament): BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA SA
- LOT 45. ESCOMBRADORA VIAL MITJANA (arrendament): CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE
SAU
- LOT 46. ESCOMBRADORA VIAL GRAN (arrendament): CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU
- LOT 47. FREGADORA DE CONDUCTOR ASSEGUT A BATERIES (arrendament): BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA SA
- LOT 48. VEHICLE ELÈCTRIC PER A BRIGADA (arrendament): BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA SA
- LOT 49. VEHICLE PORTA IMPLEMENTS (arrendament): Desert
- LOT 50. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGÓ) (arrendament): ALD AUTOMOTIVE
SAU
- LOT 51. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGONETA) (arrendament): ALD
AUTOMOTIVE SAU
- LOT 52. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL PETITA (arrendament): ALD AUTOMOTIVE SAU
- LOT 53. VEHICLE FURGONETA HÍBRIDA GRAN (arrendament): ALD AUTOMOTIVE SAU
- LOT 54. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN (arrendament): ALD AUTOMOTIVE SAU
- LOT 55. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG XASSÍS (arrendament): ALD
AUTOMOTIVE SAU
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- LOT 56. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA (arrendament):
CRONORENT SL
- LOT 57. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA I GRUA
(arrendament): ALD AUTOMOTIVE SAU
- LOT 58. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET (arrendament):
CRONORENT SL
- LOT 59. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA (arrendament):
CRONORENT SL
- LOT 60. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL
(arrendament): CRONORENT SL
- LOT 61. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB ELEVADOR PORTA FÈRETRES
(arrendament): TRANSTEL SA
- LOT 62. VEHICLE, GRUA MUNICIPAL (arrendament): CRONORENT SL
- LOT 63. VEHICLE ELÈCTRIC PORTADOR I ELEVADOR DE FÈRETRES (arrendament): Desert
- LOT 64. ELEVADOR ELÈCTRIC DE FÈRETRES (arrendament): Desert
- LOT 65. VEHICLE PORTADOR DE FÈRETRES AMB ERUGA I ELEVADOR ELÈCTRIC (arrendament):
Desert
Segon.- Excloure de la present licitació les ofertes presentades a instància de les empreses següents,
atès que les ofertes presentades no complien amb les prescripcions mínimes exigides, pels motius que
es detallen a continuació:
• KARCHER SA: Exclosa de la licitació en els lots:
01. (Escombradora vial petita): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb
les prescripcions mínimes del PPT, atès que declarava una càrrega útil d’1m3, mentre al PPT
s’indicava un interval d’ 1,5 a 1,7 m3.
43. (Escombradora vial petita arrendament): Segons la documentació aportada, la proposició
no complia amb les prescripcions mínimes del PPT, atès que declarava una càrrega útil d’ 1m3,
mentre al PPT s’indicava un interval d’ 1,5 a 1,7 m3.
• GREENS POWER PRODUCTS SL: Exclosa de la licitació en els lots:
34. (Tallagespa a bateria): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb les
prescripcions mínimes del PPT, atès que declarava que el tipus de bateria és de 36V, mentre
que al PPT s’indicava que aquesta ha de ser com a mínim de 50V.
• DEXTRON SA: Exclosa de la licitació en els lots:
36. (Tallagespa a benzina): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb les
prescripcions mínimes del PPT, atès que van declarar una amplada de 48 cm, quan al PPT
s’indicava 50 cm com a mínim, i la capacitat de la bossa que presenten és de 70 litres, mentre
que al PPT s’indicava que com a mínim ha de ser de 80 litres.
38. (Bufador a benzina): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb les
prescripcions mínimes del PPT, atès que van declarar una velocitat de 88 m/s, mentre que al
PPT es demanava que com a mínim ha de ser de 90 m/s.
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Tercer.- Declarar deserts els lots 9, 32, 49, 63, 64 i 65, al no haver-se presentat cap oferta en aquestes
unitats de licitació, així com els lots 36 i 38, atès que l’única empresa que va presentar oferta en aquests
dos lots, no ha presentat la documentació acreditativa dels requisits previs a l’adjudicació dintre del
termini de 10 dies hàbils concedit.
Quart.- Notificar a totes les empreses licitadores el present acord als efectes escaients, tot fent-los
avinent que la formalització del contracte corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article
153.3 de la LCSP, al ésser susceptible de recurs especial en matèria de contractació (article 44.1 de la
LCSP), no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des de que s’hagi practicat la
notificació del present acord a tots els interessats.
Cinquè.- Publicar l’anunci de formalització del contracte d’aquest Acord marc al Diari Oficial de la Unió
Europea i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, dins del termini no superior a quaranta-vuit dies
a comptar des de la mateixa, així com en el Perfil de contractant del Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
Sisè.- Donar compte de l’adopció d’aquest acord a l’Assemblea General del CCDL.”
La qual cosa us traslladem pel vostre coneixement i als efectes oportuns.
Barcelona, 24 de juliol de 2020
El Secretari,

Ramon Bernaus i Abellana
Si voleu impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la recepció de la present.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació, regulat a
l’article 44 de la Llei de Contractes del Sector Públic, davant el Tribunal Català de Contractes del sector Públic en el
termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de notificació de la present. La resolució
d’aquest òrgan es podrà impugnar davant de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. I tot això sens perjudici de la
possibilitat d’interposar-ne qualsevol altre que considereu procedent.
Una vegada transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagi interposat recurs, l’òrgan de
contractació procedirà a requerir als adjudicataris la formalització del corresponent contracte en un termini no
superior a 5 dies a comptar des de la recepció del requeriment de formalització, de tot el que es donarà l’oportuna
publicitat.
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Respostes a les preguntes realitzades per empreses interessades en el procediment de licitació. Aquestes
respostes basades en el plecs aprovats pel CCDL tenen caràcter informatiu i interpretatiu. La seva finalitat és
que les empreses licitadores puguin presentar les ofertes amb la màxima informació possible, d’acord amb el
que disposa els plecs de clàusules administratives i tècniques de l’Acord marc, així com la Llei de contractes
del sector públic.

1. PREGUNTES DE CARÀCTER INTERPRETATIU
Pregunta 1, tema: franquícia assegurança de l’arrendament de maquinària
Existeix una diferència en el text, entre el Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT) i
el Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, PCAP), en referència a la
franquícia de l’assegurança. Quina és la correcta?

En els lots d’arrendament, amb o sense opció de compra, l’assegurança haurà de ser a tot risc, amb les
franquícies que varien per motius tècnics, per la composició del propi bé, o bé, per l’import de l’objecte.
En el present cas, prevalen les previsions contingudes en el PPT, pel que fa a les condicions de
l’assegurança a tot risc dels béns d’arrendament, al constituir les prescripcions contingudes en el PPT,
l’objecte material del contracte.
Així doncs, com a aclariment, detallem:
•
Lots amb franquícia de 600 €: 43, 44, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 61 i 62.
•
Lots amb franquícia de 200 €: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64.

Pregunta 2, tema: subcontractació de PIMEs
En relació a la condició especial d’execució prevista a la clàusula 43, lletra a), del PCAP,
relativa a la subcontractació amb PIMEs per a la realització parcial de la prestació, és
d’aplicació també per als lots d’arrendament?
Sí, la condició especial d’execució és d’aplicació a tots els lots. No obstant, tal i com es preveu en la
pròpia clàusula, aquesta obligatorietat es podrà exceptuar sempre i quan es justifiqui degudament per
motius d’urgència o d’impossibilitat material per raons estructurals o organitzatives de l’empresa, o d’altres
que puguin afectar a la bona execució del contracte.

Pregunta 3, tema: Preus complementaris en arrendament
Com s’han d’incloure els preus complementaris en l’oferta econòmica dels lots d’arrendament?

Atès que els contractes basats d’arrendament de l’Acord marc, tenen una durada mínima inicial de 48
mesos, per cada complement, s’haurà d’oferir un preu mensual de lloguer, que s’afegirà a la quota
d’arrendament ofertada per cada lot. En aquest sentit, és precís aclarir que l’oferta és només a 48 mesos,
si bé, en els contractes basats, es podrà incrementar la durada del contracte a 60 mesos, en total.
Per tant, en els annexos corresponents a la proposició econòmica dels lots d’arrendament, en l’apartat
dels preus complementaris, allà on diu “base imposable”, s’ha d’entendre que aquesta fa referència al
“preu mensual de lloguer del complement”.
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2. PREGUNTES DE CARÀCTER INFORMATIU
Pregunta 4, tema: data de presentació de pliques
Fins quan es poden presentar les proposicions?
La data màxima per a la presentació de les proposicions és el 21/01/2020 a les 15:00 hores, tal com
preveu l’anunci publicat al perfil de contractant i en els diferents diaris oficials.

Pregunta 5, tema: objecte del contracte
Hi ha un llistat, relació o annex dels ens locals interessats en els diferents lots d’aquesta
licitació?
El Plec de clàusules administratives particulars incorpora tres documents adjunts, en els quals es
relacionen, a efectes informatius, les entitats locals que poden arribar a ser entitats destinatàries de
l’Acord marc, tal i com es determina en la clàusula 7 del PCAP:
“Els destinataris de l’objecte d’aquest Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de
transport i de serveis de manteniment, són els actuals membres de l’ACM i els ens locals que estan
vinculats en aquests, així com els seus ens dependents i els consorcis que gestionen serveis locals o
activitats d’interès local en què participen aquests ens locals vinculats, aquells altres ens que realitzin
activitats d’interès local en règim de concessió administrativa, conveni o altres tipus d’acords, sempre i
quan els gestors siguin entitats sense ànim de lucre, així com aquelles altres entitats previstes en el
reglament de la Central de contractació de l’ACM”.
“A efectes informatius s’inclouen tres documents adjunts en aquest PCAP:
Document adjunt 1. Els ens locals que consten com a destinataris inicials en l’informe de
consultes preliminars del mercat.
Document adjunt 2. Entitats associades a l’ACM que han formalitzat el corresponent acord
d’adhesió a la Central de Contractació.
- Document adjunt 3. Entitats locals associades a l’ACM que també poden ser destinatàries del
present Acord marc.”

Pregunta 6, tema: pressupost i valor estimat del contracte
Els imports de licitació i valor estimat de cada lot es poden superar?
Els imports fixats en cadascun dels lots poden incrementar-se dins les previsions de la clàusules 9 i 60 del
PCAP. D’acord amb les previsions d’ambdues clàusules, el valor estimat del contracte es podrà
incrementar fins a un màxim del 20%, així com també fins un màxim del 10% addicional, d’acord amb les
previsions de l’article 301.2 i 309.1 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte de preus unitaris.
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Pregunta 7, tema: vigència Acord marc
Quina duració té l’Acord marc?
D’acord amb la clàusula 10 del PCAP, relativa al Període de vigència:
“L’Acord marc tindrà una durada inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020 o la data
en què es formalitzi si és posterior.
Aquest termini de vigència inicial es podrà prorrogar per dos períodes de dotze mesos addicionals, com a
termini màxim cadascun d’ells, per la qual cosa la seva durada total serà, com a màxim, de quatre anys.
De conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP, les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’Òrgan de
contractació i obligatòries per les empreses contractistes, sempre que es preavisi amb dos mesos
d’antelació a la finalització del termini de durada de l’Acord marc. En cap cas la pròrroga podrà produir-se
amb el consentiment tàcit de les parts”.

Pregunta 8, tema: Lloc de presentació de les ofertes
A on s’ha d’enviar l’oferta i amb quin format?
Tal com s’indica a la clàusula 15 del PCAP, la presentació d’ofertes es farà mitjançant l’eina del Sobre
Digital: “En el termini màxim que s’identifica en l’anunci de licitació, les empreses licitadores hauran de
presentar les proposicions mitjançant l’eina del Sobre Digital 2.0”
Per a les empreses que sigui la primera vegada que hi accedeixen, els hi recomanem preparin la
documentació amb previsió i poden consultar els tutorials que la mateixa eina ofereix:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?setlocale=ca_ES

Pregunta 9, tema: Sobre A, dades empresa
En el PCAP s’indica que s’hauran d’especificar les dades de l’empresa, a on exactament?
A la clàusula 16 del PCAP, explica que “L’empresa licitadora presentarà electrònicament un únic Sobre A,
que inclourà els documents que declarin la personalitat jurídica i capacitat d’obrar, donant resposta als
requeriments plantejats en la present clàusula.”, sent els obligatoris, tal com s’explica en la mateixa
clàusula:

En l’apartat corresponent de l’eina del Sobre Digital, sobre A, hi un document anomenat DEUC –
Document Europeu Únic de Contractació, que s’ha de complimentar amb les dades que demana.
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Pregunta 10, tema: Sobre A, imports de solvència
Per què varien els imports mínims exigits envers al mateix tipus de bé?
D’acord amb el previst a la clàusula 16 del PCAP, l’empresa haurà d’acreditar tan la seva solvència
econòmica i financera, com la seva solvència tècnica, que responen a conceptes diferents. En aquest
sentit, la solvència econòmica i financera, fa referència al volum anual de negocis de l’empresa, mentre
que la solvència tècnica es refereix als principals subministraments realitzats per l’empresa en relació amb
l’objecte de la unitat de licitació.
Per aquest motiu, els imports mínims exigits en el PCAP per ambdós conceptes són diferents.

Pregunta 11, tema: Solvència tècnica
Respecte a la solvència tècnica, es diu que s’ha d’indicar la “relació dels principals
subministraments realitzats en els últims 3 anys d’igual o similar naturalesa que l’objecte de la
unitat de licitació”. Què vol dir exactament?

Tal com s’indica a la clàusula 16 del PCAP: “Pel que fa a la solvència tècnica l’empresa licitadora haurà
de declarar (mitjançant el DEUC): Relació dels principals subministraments i serveis realitzats en els tres
últims anys, d’igual o similar naturalesa que l’objecte de la unitat de licitació on presenti proposició, en
relació als quals el sumatori dels imports dels subministraments o serveis anuals sigui igual o superior al
70% del valor d’una anualitat del pressupost de licitació (IVA exclòs), d’acord amb la següent taula:”
A la taula que apareix a la mateixa clàusula, s’indica quina és la solvència tècnica requerida per unitat de
licitació.
Per tant, el que s’ha d’indicar és l’import de facturació dels tres últims anys, dels principals
subministraments dels béns que siguin de la mateixa naturalesa o família del bé que es presentarà a
licitació.
Per exemple, en el cas del lot 01.Escombradora vial petita, s’hauria de tenir en compte tota la facturació
de cadascun dels tres últims anys, relacionada amb “maquinària de neteja” (independent de la seva
capacitat, motorització, etc.), ja que es considera que són subministraments de la mateixa família.

Pregunta 12, tema: preus
Els preus indicats per cada lot als plecs són màxims (es poden superar)?
Tal i com s’indica a la clàusula 17 del PCAP relativa a la “formulació de proposicions de licitació (sobre B i
C)”, en l’apartat de documents de licitació d’apreciació automàtica (sobre C), es detalla: “En el Sobre C
s’inclourà la proposició econòmica, d’acord amb el model que es determina a l’annex núm. 04. Aquest es
formularà tenint en compte els preus orientatius següents, que han estat calculats segons els preus de
venda pública (PVP) sense IVA i tenint en compte les previsions de l’article 100.2 de la LCSP.”
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Per tant, els preus que s’indiquen al PCAP són orientatius. Els que ofereixin les empreses licitadores en la
seva proposició econòmica poden ser superiors o inferiors als preus orientatius.

Pregunta 13, tema: Programa de difusió dels lots de l’Acord marc
A on s’ha d’incloure el programa de difusió?
L’extensió orientativa de 10 pàgines, és per cada punt o pel total?

Tal com s’indica a la clàusula 18 del PCAP, referent als criteris subjectes a un judici de valor (sobre B)
“Les empreses podran presentar les següents propostes de millora, de forma voluntària, segons l’annex
núm. 03 corresponent, que apareix a la taula de la clàusula dissetena”. El programa de difusió s’ha
d’incloure, mitjançant l’eina del Sobre Digital 2.0, juntament amb l’annex que s’escaigui del lot que
correspongui al producte ofertat en el sobre B.
L’extensió orientativa de 10 pàgines és del total del pla de difusió, tal com s’indica en la clàusula 18 del
PCAP.

Pregunta 14, tema: Altres criteris de judici de valor
Els criteris de judici de valor, que no són el programa de difusió, responent SÍ o NO, n’hi ha
prou?

Correcte, s’ha d’indicar sí o no (en cas d’absència, s’entendrà com a ‘no’), constituint aquesta resposta
una declaració responsable. En tot cas, l’òrgan de contractació si ho considera oportú podrà requerir en
qualsevol moment l’acreditació del compliment d’aquelles millores ofertes.

Pregunta 15, tema: Sistema antirobatori
A què es refereix un “sistema antirobatori”? Serveix la clau d’arrencada?

Tal com es defineix als criteris d’adjudicació, clàusula 18 del PCAP, el sistema antirobatori és: “Sistema
mitjançant clau, elèctric o electrònic antirobatori de bloqueig del motor o/i el sistema d’arrencada que
impedeixi el desplaçament o ús”.
Així doncs, un sistema antirobatori és un sistema addicional al sistema d’arrencada. Per tant, la clau
d’arrencada estàndard que la majoria de màquines ja incorporen per posar en funcionament la mateixa,
no és un sistema antirobatori.
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Pregunta 16, tema: Revisió abans de finalitzar la garantia
En el punt 2 de l’annex 13 en els lots 12/14/15/16/17/18/19, s’indica que es valorarà una revisió
abans de finalitzar la garantia. Què vol dir aquesta revisió? Si hi ha que canviar cap peça, ha
d’estar coberta sense cost?

A la clàusula 18 del PCAP, als criteris subjectes a un judici de valor (sobre B) diu que: “Les empreses
podran presentar les següents propostes de millora, de forma voluntària, segons l’annex núm. 03
corresponent, que apareix a la taula de la clàusula dissetena”
Concretament, en el cas de la revisió del vehicle, sense cost, al final de període de garantia indica: “Un
cop finalitzat el període de garantia es realitzarà una revisió integral, d’una durada mínima segons el que
determinin els manuals d’instrucció i ús del fabricant. En el cas que fos necessari la substitució o reparació
d’alguna peça o element, es farà arribar prèviament a l’ens destinatari un pressupost detallat per a la seva
acceptació, si s’escau”
Per tant, si l’empresa indica que “sí” en aquest apartat, voldrà dir que al finalitzar el període de garantia
del vehicle, es farà una revisió sense càrrec, integral, segons el que indiquin els manuals d’ús o de
manteniment corresponent al temps o quilòmetres de funcionalment, per tal de diagnosticar l’estat del
vehicle. En el cas de que correspongui fer cap canvi, reparació o manteniment específic, es farà arribar a
l’ens local un pressupost per solucionar el problema detectat, per tal de que l’acceptin si així ho
consideren.

Pregunta 17, tema: facturació dels subministraments/serveis
Les empreses facturen al CCDL/ACM o bé a l’ens local subministrat?
Al PCAP, en la clàusula 46 relativa a Facturació, especifica: “Les factures dels subministraments i/o
serveis hauran de ser presentades davant el registre que determini l’entitat destinatària, a efectes de la
seva remissió en l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la seva tramitació, en un termini màxim
de 30 dies a comptar des de l’endemà de la data de facturació.“
Per tant, es facturarà a l’ens local subministrat i serà aquest el responsable del pagament.

Pregunta 18, tema: Penalitzacions
En el cas de que una empresa no compleixi el termini determinat per efectuar el servei
d’assistència tècnica, quines penalitzacions es preveuen?

En aquest supòsit, a la clàusula 48 del PCAP es preveuen tres tipologies de faltes (molt greu, greu i lleu),
les quals es qualificaran en l’expedient que es tramiti davant l’esmentat incompliment.
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Aquestes faltes seran susceptibles de penalització, d’acord amb l’escalat previst en l’esmentada clàusula,
en funció de la seva gravetat.

Pregunta 19, tema: Garantia
En el cas dels contractes basats d’arrendament, quin termini ha de cobrir la garantia?
D’acord amb la clàusula 59 del PCAP, el període de garantia és el període complert de l‘arrendament
inicial i, si escau, de les corresponents pròrrogues. És a dir, la garantia cobrirà el període mínim
d’arrendament, que són 48 mesos, i, en el cas que s’exerceixi la pròrroga, haurà de cobrir els 60 mesos,
que és la durada màxima que podran tenir els contractes d’arrendament d’acord amb la clàusula 10 del
PCAP.
I en el cas d’exercir l’opció de compra, el període de garantia s’ampliarà en 2 mesos.

Pregunta 20, tema: execució de l’opció de compra
El PCAP no preveu un valor residual, en el supòsit que s’executi l’opció de compra. És
correcte?

Sí, no es preveu. Atès que els terminis d’arrendament poden anar des dels 48 als 60 mesos com a
màxim, el valor residual s’haurà de determinar mitjançant expedient contradictori un cop finalitzat el
contracte, en el supòsit que l’ens destinatari executi aquesta opció de compra.

Pregunta 21, tema: execució de l’opció de compra
Pel que fa a la gestió de la finalització dels diferents contractes d’arrendament i l’exercici de
l’opció de compra per part dels ens locals, pot ésser aquesta gestió subcontractada a un
tercer?
De conformitat amb la clàusula 65 del PCAP, es preveu la subcontractació amb tercers de la realització
parcial de la prestació amb un límit del 60%, si bé les empreses hauran d’indicar aquesta subcontractació
en l’Annex I.
En el supòsit que el subcontractista s’encarregués de gestionar la venda del vehicle dintre de l’opció de
compra, la facturació de la mateixa s’haurà de fer per part de l’adjudicatari del contracte i titular del bé.
En tot cas, l’adjudicatari podrà cedir els drets de cobrament a favor del subcontractista, d’acord amb les
previsions de l’article 200 de la LCSP.
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Pregunta 22, tema: execució de l’opció de compra
Si un organisme torna l’objecte al final de període, sense exercir l’opció de compra: entenem
que ho farà en les condicions adients? (funcionament, sense estar pintada, amb al menys el
50% de la qualitat de les rodes?). Al plec no hi ha res previst: ho podem exigir? Com?
D’acord amb la clàusula 8 del PCAP, s’aplicarà supletòriament la normativa de dret privat en es qüestions
que no es poden resoldre amb aplicació directa de les disposicions sobre contractació administrativa. En
aquest supòsit, serà d’aplicació la legislació civil relativa als arrendaments de béns mobles.

Pregunta 23, tema: liquidació del ràpel
En relació a la liquidació del ràpel del 2%, en el cas dels arrendaments:
- Sobre quin import s’aplicarà i en quin moment s’ha de liquidar?
-Entenem que els conceptes com l’assegurança i el manteniment no s’ha de pagar ràpel, és
correcte?

La ràpel s’aplicarà sobre la facturació anual, IVA exclòs, per tant, sobre les quotes mensuals facturades
en cada anualitat.
D’acord amb la clàusula 37 del PCAP la base de liquidació del ràpel serà per a cada lot el preu
d’adjudicació dels contractes basats, que d’acord amb la clàusula 55 i 56 del PCAP el preu inclou tres
conceptes: la quota d’arrendament, la quota de manteniment i l’assegurança.

Pregunta 24, tema: Capacitat útil, en el grup de maquinària de neteja vial (tant per a
compra com per arrendament)
Respecte a les dades que s’especifiquen al PPT – Plec de Prescripcions tècniques com a
“carga útil”, a què es refereix exactament i quin valor es considerarà?

Tal com es detalla en el PPT en els lots de compra i arrendament del grup de maquinària de neteja vial, el
valor expressat és la capacitat neta en m3, en els seus corresponents lots.

Pregunta 25, tema: Servei d’Assistència Tècnica
Al PPT es demana que el servei d’assistència tècnica sigui en 48 hores (dies feiners). Què
hauran d’aportat els licitadors per demostrar la seva capacitat de compliment?

Les dades expressades en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) són d’obligat compliment, tal com es
detalla a l’inici d’aquest, a l’apartat característiques: “Els objectes que formaran part de l'Acord marc, amb
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els equipaments obligatoris que es detallen, són els que figuren amb les seves fitxes tècniques, en els lots
relacionats a continuació”. Per tant, una vegada una empresa presenta la seva oferta, significa que
accepten el contingut dels plecs, i que per tant, estan en disposició de complir amb el servei d’assistència
tècnica en 48 hores, descrit en el PPT.

Pregunta 26, tema: Manteniment preventiu
El manteniment que s’ha d’incloure a l’oferta: han de ser de caràcter preventiu, correctiu o
ambdós?
En la maquinària d’arrendament, amb o sense opció de compra, (dels lots 43 al 65), el
manteniment que s’ha incloure serà el preventiu, segons el manual d’instruccions del fabricant
de la mateixa.
Així es preveu en el PPT, en l’apartat de Condicions de l’arrendament, en el subapartat de
Manteniment, de cada un dels lots d’arrendament:
“Manteniment: L’empresa adjudicatària presentarà un compromís de manteniment anual i revisió de la
màquina/vehicle complet (la pròpia màquina/vehicle, implements, accessoris) sent la responsable directe
de la gestió de les incidències i serà l’interlocutor únic amb l’ens local. Es realitzarà el manteniment
preventiu segons el manual d’instruccions del fabricant (...)”

Pregunta 27, tema: Amplada màxima
En el lot 12.Vehicle furgoneta dièsel petita, i en el 52 d’arrendament, indica una amplada
màxima del vehicle de 1840mm. S’accepta un vehicle amb una amplada de 1848mm?

No, atès que explícitament en el PPT s’indica que l’amplada màxima és de 1840mm.

Pregunta 28, tema: Lot 8, equipament bateries
En aquest lot, en el PPT es requereix bateries de ions de liti i en els preus complementaris es
demana un joc de bateries de plom. Què vol dir?

Les “bateries de liti”, establertes en el PPT, són les prescripcions tècniques obligatòries.
Quan en l’apartat de preus comentaris s’indiquen les “bateries de plom”, aquestes s’han de considerar
com un exemple, suggeriment o idea de possibles equipaments per incloure en els preus, si així ho
considera l’empresa licitadora. És voluntari el seu oferiment, no son valorables, però si contractuals.
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Pregunta 29, tema: unitats maquinària Acord marc anterior
Es poden obtenir les dades de la licitació anterior, en els seus lots i sublots?

Sí, s’adjunta el següent quadre-resum de les unitats subministrades mitjançant l’anterior Acord marc, per
cada tipus de màquina o vehicle:

Lot

Unitats

Lot 1. Motovolquets

1

Lot 3. Minicarregadores compactes

1

Lot 4. Camió (3500kg) caixa oberta

20

Lot 6. Camió < 3500 kg amb plataforma elevadora

8

Lot 7. Camió < 3500 kg amb bolquet i grua

26

Lot 8. Fregadora /assecadors d’interior

5

Lot 9 Escombradora vial d’arrossegament

1

Lot 10 Escombradora vial aspiració mitjana

19

Lot 11. Escombradora vial aspiració superior

12

Total general

93

