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ACTA II
El dia 28 de juny de 2021, data assenyalada per a la constitució de la Mesa de Contractació, en
convocatòria extraordinària, celebrada per mitjans telemàtics d’acord amb el que disposa l’art. 4
del Decret Legislatiu 7/2020 de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, a fi de procedir a l’examen tècnic de valoració de judicis de valor de les
ofertes presentades a la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, del servei de conservació i millora de les àrees de joc per a la infància i
adolescència, i dels elements per a la salut i elements esportius situats a l’espai públic de
l’Hospitalet de Llobregat, per un pressupost de licitació de 1.233.961,98 euros IVA exclòs, pel
període contractual de 3 anys (AS-115/2019).
Queda constituïda la Mesa de Contractació, composta per:
Presidenta: Patricia Moreno Nogué, assessora de Projectes i Programes
Vocals:

Silvia Verano Gil, tècnica assessora jurídica adscrita a l’Assessoria Jurídica
M. Pilar Arias García, cap del Servei de Control Intern de la Gestió Econòmica i
Financera, per la Intervenció General

Secretària:

Soledat Colomé Coca

Assisteix: Marta Rabella Miralles, cap de secció de manteniment verd urbà i biodiversitat
1. La Mesa, d’acord amb les consideracions efectuades a l’informe tècnic de valoració de
les ofertes en base a criteris avaluables per judici de valor, acorda, per unanimitat,
a) Excloure l’oferta presentada per la empresa URBE SBD SL, atès que no s’ajusta als
requeriments establerts en els documents per a la licitació (punt 4, 5, 7 del plec de
condicions tècniques) i clàusules 10.9 i 10.10 del plec de clàusules administratives
particulars i les mateixes de l’informe justificatiu, i amb la resta de consideracions
descrites a l’informe tècnic que serveix de base d’aquesta exclusió.
b) Atorgar a l’empresa HPC IBERICA SA, de conformitat amb el referit informe tècnic, una
puntuació de 15 punts.
2. Obert l’acte públic mitjançant la retransmissió en directe per streaming, es procedeix,
en primer terme, a donar compte del resultat de la valoració de les ofertes en base als
criteris avaluables per judici de valor, en el sentit expressat en el paràgraf anterior.
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3. No havent-hi cap pregunta respecte de l’anterior, s’ introdueixen les credencials de la
presidenta i la secretària de la Mesa per a la identificació digital en la plataforma
electrònica de contractació per a l’obertura del sobre 3 (Criteris automàtics). A
continuació la presidenta procedeix a l’obertura i lectura del sobre 3 proposició
econòmica amb el següent resultat amb el següent resultat:
 HPC IBÉRICA, SA, presenta la següent oferta econòmica per als treballs de
manteniment bàsic per tipologies d’elements:

PREU OFERTA

MANTENIMENT BÀSIC

Àrees de joc

≤ 200m²

J1

829,10 €

> 200m² fins ≤ 500m²

J2

1.086,41 €

> 500m² fins ≤ 1.000m²

J3

1.546,26 €

> 1.000m²

J4

3.431,72 €

Elements salut i esportius

emplaçaments
amb
elements
biosaludables i esportius (pedals,
S-E1
rodes estirament, cistelles basket,
porteries, tennis-taula, futtoc...

Circuits salut i conjunts esportius

circuits gimnàstica/salut, skate,
(agrupacions 5-10 elements)

4,26 %

..

S.E.2

411,81 €

823,61 €

PERCENTATGE
BAIXA
SOBRE
EL
IMPORT
TOTAL MÀXIM:

a) Percentatge de baixa lineal a aplicar als preus dels catàlegs per al
subministrament i recanvis dels elements de joc, salut i esportius: 20 %.
Cal indicar el percentatge de despeses generals i benefici industrial a aplicar a
les certificacions dels subministrament, d’acord a aquests catàlegs: 13% DG 6%
BI
b) Preus dels treballs addicionals correctius de l’annex 6 del plec de prescripcions
tècniques. Avís: no cal reproduir-los en aquest annex. Cal adjuntar a aquest
annex, l’annex 6 omplert amb els preus.
c) Cicle de vida del producte

X
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- Certificat FSC fustes

SI

NO

- Reciclatge del material a la finalització de la seva vida útil:
-

Tanques: 40 % reciclable o transformable. S’haurà de justificar segons el
manteniment correctiu.

-

Àrids: 40 % reciclable o transformable. S’haurà de justificar segons el manteniment
correctiu.

-

Cautxú: 40 % reciclabe o transformable. S’haurà d’aportar el certificar de la planta
de tractament i reciclatge o reutilització per al cautxú.

e) Increment de la freqüència dels treballs de descompactació o volteig dels àrids
dels sorrals, tenint en compte que la freqüència mínima és d’un cop/trimestre:
- Augmenta la freqüència a 2 cops/trimestre:
SI

NO

- Augmenta la freqüència a 3 cops/trimestre (1 mensual):
SI

X

NO

f) Certificació d’àrees de joc renovades dins d’aquest contracte (certificació ENAC):
Indicar número de zones/any: 6 zones.
f) Increment d’àrees de joc/elements de salut/elements esportius, en el còmput total,
mantenint el preu del manteniment bàsic, a partir de les que s’especifica al PPT,
punt 6:
Indicar el número d’àrees que s’incrementen i el tipus : 6 àrees.
g) Es compromet a utilitzar pintures atòxiques:
SI

x

NO

*Cal adjuntar certificat amb signatura digital de la marca de pintures a utilitzar.
La Mesa acorda remetre l’oferta presentada serveis tècnics per a la seva valoració.
Reclamacions a les decisions de la Mesa: Dins dels tres dies hàbils següents que
s’hagués celebrat qualsevol acte licitatori, els signants de les proposicions podran
exposar per escrit, davant la Mesa de Contractació, tot el que estimin convenient respecte
al desenvolupament dels actes licitatoris efectuats per aquesta.
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L’anterior és sens perjudici que els actes de la Mesa de Contractació que comportin l’exclusió
d’un licitador seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb el
que estableix l’art. 44.2.b) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils.
S’aixeca la sessió, de la que s’estén la present acta, que és signada per la presidenta i la
secretària de la Mesa de Contractació en prova de conformitat.

F_GRPFIRMA_SECRETARI/A MESA

F_GRPFIRMA_PRESIDENT/A MESA
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