08007 Barcelona

C. València 231, 6.ª
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

Acta sessió obertura Sobres B II

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DELS SOBRES «B» II
El dia 10 de juny de 2020, a les 10:00 hores, la Mesa de Contractació de la licitació per a
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 de Catalunya (Exp. 2018.04), integrada per
l’Il·lm. Sr. Jordi Xargay Congost, President de la Mesa suplent, el Sr. Rafael de Yzaguirre Pabolleta, vocal
substitut, la Sra. Teresa Torrejón i Blanch, interventora del CCDL i de la Diputació de Lleida, vocal i, per
últim, el Sr. Ramon Bernaus i Abellana, Secretari del CCDL i de la Diputació de Lleida, qui actuarà com a
vocal i secretari de la Mesa, s’ha reunit en sessió privada i de manera telemàtica.
Una vegada constituïda la Mesa de Contractació, el Secretari recorda que l’objecte de la present sessió
és procedir a la valoració de les propostes tècniques presentades per part de les empreses participants
mitjançant els corresponents sobres “B”, l’obertura dels quals, es va procedir a portar a terme, en
sessió privada i de manera telemàtica, el dia 26 de març de 2020, on es constatà quins sobres
contenien la corresponent proposta tècnica, d’acord amb els plecs, sens perjudici del que resultés del
seu anàlisi exhaustiu i corresponent valoració per part de la ponència tècnica de suport a la Mesa.
Els membres de la Mesa, assistits pels membres de la ponència tècnica, analitzen les proposicions
tècniques, tot acordant la necessitat de sol·licitar aclariments sobre la informació continguda en el
sobre B d’algunes de les empres licitadores i requerir-los-hi la presentació de documentació
complementària, tal i com es detalla a continuació:
•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa KARCHER SA:
o En l’annex núm. 03 relatius als lots 3 i 45, l’empresa declara en l’apartat del PPT dipòsit
d’aigua, litres 190+120 litres, mentre que al PPT s’indica un mínim de 300 litres.
Per aquest motiu es requereix a aquesta empresa que indiqui el total de litres de capacitat del
dipòsit, de manera global, i, si escau, el significat de què volen dir quan especifiquen “190+120
litres”.
o Pel que fa a la proposició dels lots 45 i 46, l’annex núm. 03 corresponent no ve 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 requereix a aquesta empresa que aporti l’extracte d’assegurança i el
document del fabricant indicats.
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•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa DEXTRON SA:
o En l’annex núm. 03 relatiu al lot 37, l’empresa declara en l’apartat del PPT pes sense bateria
2,5 kg, mentre que al PPT s’indica un marge d’entre 3 -3,5 kg, per la qual cosa es considera que
pot ser una errata. Al catàleg que acompanyen, s’indica el pes total de la màquina, però no
aquest pes en específic.
Per aquest motiu es requereix a aquesta empresa aclareixi quin és el pes sense bateria,
justificat amb la dada del catàleg complet, fitxa tècnica del fabricant o documentació que ho
acrediti.

•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CAIXABANK EQUIPMENT
FINANCE SAU:
o Pel que fa a la proposició dels lots 43, 45 i 46, l’annex núm. 03 corresponent no ve acompanyat
de l’extracte d’assegurança a tot risc amb franquícia màxima de 600€.
Per aquest motiu es requereix a aquesta empresa que aporti l’extracte d’assegurança indicat.

•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CRONORENT SL:
o Pel que fa a la proposició dels lots 55 i 56, l’annex núm. 03 corresponent no ve 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 requereix a aquesta empresa que aporti l’extracte d’assegurança i el
document del fabricant indicats.
o Pel que fa a la proposició dels lots 58, 59, 60 i 62, l’annex núm. 03 corresponent no ve
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 requereix a aquesta empresa que aporti l’extracte d’assegurança i el
document del fabricant indicats.
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•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa RENAULT RETAIL GROUP
BARCELONA SA:
o 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·licita aclariment a l’empresa sobre si
aquesta revisió, de caràcter obligatori segons el PPT, està inclosa en la seva proposició.

•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa TRANSTEL SA:
o Pel que fa a la proposició dels lots 45 i 46, l’annex núm. 03 corresponent no ve 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 requereix a aquesta empresa que aporti l’extracte d’assegurança i el
document del fabricant indicats.
o Pel que fa a la proposició dels lots 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 i 62, l’empresa declara, en
referència a l’extracte de l’assegurança que “Transtel no pot 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 acompanya el document del fabricant sobre el manteniment preventiu.
Per aquest motiu es requereix a aquesta empresa que aporti el document del fabricant indicat
i aclareixi quina és la franquícia que havien calculat per tal de valorar la validesa de la seva
proposta.
o Pel que fa a la proposició del lot 62, es requereix a l’empresa per tal que aporti 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:
o Pel que fa a la proposició dels lots 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 i 59 l’annex núm. 03
corresponent no ve 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.
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Per aquest motiu es requereix a aquesta empresa que aporti l’extracte d’assegurança i el
document del fabricant indicats.
o 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·licita aclariment a l’empresa sobre si
aquesta revisió, de caràcter obligatori segons el PPT, està inclosa en la seva proposició.

No produint-se més intervencions, el President dona per finalitzada la reunió a les 12:00 hores. I per a
que quedi constància del què s’ha tractat, jo, el secretari, redacto la present, de tot el que en dono fe.
I per a que quedi constància del què s’ha tractat, jo, el secretari, redacto la present, de tot el que en
dono fe.
____________________________________________________________________________________
Contra el present acte es podrà interposar Recurs especial en matèria de contractació d’acord amb el
que estableixen els articles 44 i ss. de la LCSP.
Barcelona, 10 de juny de 2020
El secretari,

Ramon Bernaus i Abellana
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