Contracte de subministrament.
OBJECTE:
Subministrament i instal·lació d’una premsa de bogis per a proves estàtiques per al Taller Central de Rubí.

CODI:
PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA a part):
TERMINI D’EXECUCIÓ:

A.

PO40/17
700.000,00€
6 mesos.

Sessió interna: Documentació General (SOBRE NÚMERO 1)
Resolució de la mesa de contractació de data: 13/04/18
Ofertes admeses:
.- CAP
Ofertes admeses provisionalment pendents d’esmenar documentació:

.- WINDHOFF Bahn-und
Anlagentechnik GmbH
(presentada per A. Paukner, S.A.
"APSA")

.- Documentació general Apartat 4.3.1 k)
Declaració conforme el licitador en la seva oferta ha tingut en compte les
obligacions del contingut de l’apartat 7.4. Aquesta declaració serà
necessària únicament quan el subministrament comporti a més una obra
o instal·lació.
.- Documentació general Apartat 4.3.1 o)
Declaració conforme la plantilla de l’empresa està integrada per un
nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de l’adopció d’alguna
de les mesures alternatives previstes a l’article 42 del RDL 1/2013, de 29
de novembre, o bé, declaració conforme la plantilla de l’empresa està
integrada per un nombre inferior als 50 treballadors.
Així mateix, declaració conforme l’empresa disposa o no d’un pla d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.
.- Solvència econòmica
Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que
correspongui. Els comptes anuals incorporen els estats financers (com
són Balanç de situació, Comptes de pèrdues i guanys, etc), la Memòria i
l’informe d’auditoria.
Avançament del tancament del 2017 (estats financers)
Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del
contracte, referit com a màxim als 3 darrers exercicis disponibles en funció
de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura
en que disposi de les referències de l’esmentat volum de negoci.
Qualsevol altre informació que permeti acreditar
economicofinancera d’acord amb allò esmentat als plecs.

la

solvència

.- Solvència tècnica
Documentació referent a l’acompliment segons el format “clause by
clause” segons l’indicat a l’annex 1 del plec de prescripcions tècniques



Punt 3 - Descripció tècnica del subministrament: no indica el
temps de resposta davant una incidència de la premsa.



Punt 4 - Descripció i característiques de la premsa: Cal fer les
següents apreciacions i facin els aclariments corresponents:

La distància entre rodes es refereix a la distància entre cares internes de
les rodes del mateix eix.
Descripció funcionalitat
Mesura alçada suspensions
primàries

Mesura alçada suspensions
secundàries

Rigidesa de cada suspensió
primària i carrera de la
suspensió entre les distantes
càrregues aplicades (entre
tara i càrrega màx.)

Contesta a les Observacions
de WINDHOFF
Al punt de mesura no es pot
accedir ni es disposa de codi
de barres per poder fer la
mesura com donen a
entendre.
Al punt de mesura no es pot
accedir ni es disposa de codi
de barres per poder fer la
mesura com donen a
entendre.
Al punt de mesura no es pot
accedir ni es disposa de codi
de barres per poder fer la
mesura com donen a
entendre.

Cal que defineixin si la mesura es pot realitzar manual amb entrada de
dades automàtica via un aparell de mesura connectat o mitjançant
dispositiu mòbil robust i industrial.


Punt 17 – Formació: indica OK, però en documentació entregada
és detalla que la formació serà per un màxim de 4 persones i en
el plec s’indica que es realitzarà la formació



. al personal que indiqui FGC i la duració serà la necessària per
adquirir un correcte maneig de la premsa de forma autònoma.

Documentació tècnica lliurada, manca per detallar:

.-COMPAGNIE
INTERNATIONALE
DE
MAINTENANCE (Presentada
per
SOGEMA
ENGINEERING)



Entrega de plànols dimensionals generals de premsa de Bogies
amb sistema de dos carrils mòbils pels diferents amples de
Bogies per determinar si la premsa pot ser instal·lada en les
nostres instal·lacions.



Documentació del funcionament del sistema de de dos carrils
mòbils pels diferents amples dels Bogies

.- Documentació general Apartat 4.3.1 k)
Declaració conforme el licitador en la seva oferta ha tingut en compte les
obligacions del contingut de l’apartat 7.4. Aquesta declaració serà
necessària únicament quan el subministrament comporti a més una obra
o instal·lació.
.- Documentació general Apartat 4.3.1 l)
Els empresaris no espanyols hauran de reunir els requisits que determina
la legislació vigent. En particular, les empreses estrangeres hauran
d’incloure una declaració expressa de sotmetre’s a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que, de manera directa o indirecta puguin derivar-se del
contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional que pugui
correspondre al licitador.
Documentació general Apartat 4.3.1 o)
Declaració conforme la plantilla de l’empresa està integrada per un
nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de l’adopció d’alguna

de les mesures alternatives previstes a l’article 42 del RDL 1/2013, de 29
de novembre, o bé, declaració conforme la plantilla de l’empresa està
integrada per un nombre inferior als 50 treballadors.
Així mateix, declaració conforme l’empresa disposa o no d’un pla d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.
Documentació general Apartat 4.3.1 p)
Declaració responsable de vincles amb FGC.
.- Solvència econòmica
Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que
correspongui. Els comptes anuals incorporen els estats financers (com
són Balanç de situació, Comptes de pèrdues i guanys, etc), la Memòria i
l’informe d’auditoria.
.- Solvència tècnica
Documentació referent a l’acompliment segons el format “clause by
clause” segons l’indicat a l’annex 1 del plec de prescripcions tècniques


No especifica la conformitat en els Punts 2, 3, 4 del Clause by
Clause.



Punt 4.6 - Dades: indica OK, però cal que aclareixin que volen dir
els símbols “?” que apareixen en la descripció.



Punt 6.1 - Armari Elèctric: indica OK, però cal que aclareixin que
volen dir els símbols “?” que apareixen en la descripció.



Punt 7 – Sistema de Control: indica OK, però cal que aclareixin
que volen dir els símbols “?” que apareixen en la descripció.



Punt 17 – Formació: indica OK, però en documentació entrega és
detalla que la formació serà per un màxim de 4 persones i en el
plec s’indica que es realitzarà la formació al personal que indiqui
FGC i la duració serà la necessària per adquirir un correcte
maneig de la premsa de forma autònoma.



Punt 18 - Requeriments documentals necessaris i normativa que
ha de complir la màquina: indica OK, però cal que aclareixin que
volen dir els símbols “?” que apareixen en la descripció.

En la resta de documentació tècnica lliurada, manca per detallar la
informació del sistema de canvi d’ample, i es necessari que ampliïn la
següent informació:


Entrega de plànols dimensionals generals de premsa de Bogies
amb sistema de dos carrils mòbils pels diferents amples de
Bogies per determinar si la premsa pot ser instal·lada en les
nostres instal·lacions.



Documentació del funcionament del sistema de de dos carrils
mòbils pels diferents amples dels Bogies.



Documentació de l’acompliment de la normativa DIN 25043, sobre
quin sistema utilitzen, i tampoc s’especifica que aquesta
normativa es compleixi en l’apartat de normes i regulacions de la
seva proposta tècnica.

Altres:


.- OFFICINE MECCANICHE
BBM SPA

No especifica l’acompliment del normativa DIN 25043, ni quin
sistema disposa per fer-ho.

Documentació general Apartat 4.3.1 p)
Declaració responsable de vincles amb FGC.

.- RAIL LINE COMPONENTS S.L.

.SCHENCK
PROCESS
EUROPE GMBH (presentada
per SCHENCK PROCESS
IBÉRICA, S.A.)

.- Solvència tècnica
Manca per detallar la informació del sistema de canvi d’ample, i es
necessari que ampliïn la següent informació:


Entrega de plànols dimensionals generals de premsa de Bogies
amb sistema de dos carrils mòbils pels diferents amples de
Bogies per determinar si la premsa pot ser instal·lada en les
nostres instal·lacions.



Documentació del funcionament del sistema de de dos carrils
mòbils pels diferents amples dels Bogies.



Documentació de l’acompliment de la normativa DIN 25043, quin
sistema utilitzen, i tampoc s’especifica que aquesta normativa es
compleixi en l’apartat de normes i regulacions de la seva proposta
tècnica.

.- Documentació general Apartat 4.3.1 k)
Declaració conforme el licitador en la seva oferta ha tingut en compte les
obligacions del contingut de l’apartat 7.4. Aquesta declaració serà
necessària únicament quan el subministrament comporti a més una obra
o instal·lació.
Documentació general Apartat 4.3.1 o)
Declaració conforme la plantilla de l’empresa està integrada per un
nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de l’adopció d’alguna
de les mesures alternatives previstes a l’article 42 del RDL 1/2013, de 29
de novembre, o bé, declaració conforme la plantilla de l’empresa està
integrada per un nombre inferior als 50 treballadors.
Així mateix, declaració conforme l’empresa disposa o no d’un pla d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.
.- Solvència econòmica
Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que
correspongui. Els comptes anuals incorporen els estats financers (com
són Balanç de situació, Comptes de pèrdues i guanys, etc), la Memòria i
l’informe d’auditoria.
Avançament del tancament del 2017 (estats financers)
Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del
contracte, referit com a màxim als 3 darrers exercicis disponibles en funció
de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura
en que disposi de les referències de l’esmentat volum de negoci.
Qualsevol altre informació que permeti acreditar
economicofinancera d’acord amb allò esmentat als plecs.

la

solvència

.- Solvència tècnica
Documentació referent a l’acompliment segons el format “clause by
clause” segons l’indicat a l’annex 1 del plec de prescripcions tècniques


L’ampla dels Bogies que es disposa va de 1000 a 1668 mm. En el
document Clause by Clause, diuen que compleixen, però cal que
confirmin que es poden realitzar mesures fins a amples de 1676
mm.



Punt 17 – Formació: indica OK, però en documentació entregada
és detalla la formació seria en idioma anglès; però en les
prescripcions es parla que l’idioma utilitzat serà el català o
castellà. Cal que especifiquin que la formació també es realitzarà

en català o castellà. Pel que fa la número de persones formades
especifiquen que formaran a 4 operadors i 2 tècnics i en el plec
s’indica que es realitzarà la formació al personal que indiqui FGC i
la duració serà la necessària per adquirir un correcte maneig de la
premsa de forma autònoma. Cal que aclareixin aquest punt.


Annex 24. 2 -Característiques de la premsa de assajos estàtics de
bogies- del Plec Tècnic o Clause by clause: indica OK, però
manca la conformitat que la premsa disposarà de les seguretats i
topalls necessaris amb enclavament entre la zona a realitzar les
proves estàtiques dels bogies amb els carrils que donen
continuïtat a cada costat de la premsa per evitar que els bogies
puguin sortir dels carrils en cas que la premsa es trobi
posicionada en un ample diferent al bogie situat en els carrils
d'entrada a la premsa.

Documentació tècnica lliurada, manca per detallar la informació del
sistema de canvi d’ample, i es necessari que ampliïn la següent
informació:


Entrega de plànols dimensionals generals de premsa de Bogies
amb sistema de dos carrils mòbils pels diferents amples de
Bogies per determinar si la premsa pot ser instal·lada en les
nostres instal·lacions.

Pel que fa a l’empresa AQUAFRISCH, S.L. aquesta queda exclosa al no haver entregat la documentació de
l’acompliment tècnic segons el format “clause by clause” i, de conformitat amb el plec de clàusules
administratives, “la no presentació d’aquesta documentació, comportarà que l’oferta presentada quedi exclosa i,
per tant, desestimada”

B.

Sessió PUBLICA: Documentació Econòmica (SOBRE NÚMERO 3)
Data: 19/04/2018
Finalitzat el termini atorgat per esmenar deficiències a la documentació general (Sobre 1) la Mesa de
contractació resol:

L’empresa COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MAINTENANCE (Presentada per SOGEMA
ENGINEERING) ha presentat la documentació requerida, no obstant, no ha esmenat les deficiències
observades en la part tècnica i ha estat desestimada.
Un cop resoltes les deficiències detectades en la documentació presentada en el sobre núm.1 es procedeix a
l’obertura del seu sobre número 3 de les ofertes admeses.
Empresa

Resultat obertura sobre 3 (oferta econòmica)

WINDHOFF BAHN-UND
ANLAGENTECHNIK GMB (APSA)

685.000,00 €

OFFICINE MECCANICHE BBM SPA

510.000,00 €

RAIL LINE COMPONENTS, SL

514.490,00 €

SCHENK PROCESS EUROPE GMBH

545.000,00 €

