ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
D’ OBERTURA DEL SOBRE A EN RELACIÓ A LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT
DE VEHICLES PER LA MODERNITZACIÓ DE LA FLOTA DEL SERVEI DE JARDINERIA DE JARFELS S.A. – EXP.OH01/2020
President:
-Fernando Costa, Gerent de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
Vocals:
- Oscar Aguilar, Director Tècnic de Jardineria de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.
- Raúl Freire, Tècnic de l’Àrea de Neteja de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.
- Xavier Casanovas, Tècnic de la Unitat de Medi Ambient de l’Ajuntament de Castelldefels.
Secretaria:
- Dolors Ferrándiz, Directora de Serveis Jurídics de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
Castelldefels, 2 de juny de 2020.
Quan són les 12,16 hores, de conformitat amb la clàusula XVIII del plec de clàusules administratives
particulars, es constitueix la Mesa de Contractació a fi de comprovar el contingut del sobre número A Documentació administrativa - dels licitadors que s’han presentat en temps i forma al procediment indicat.
Segons el certificat de registre d’ofertes emès per l’eina Sobre Digital de la Plataforma de serveis de
contractació pública han participat en la licitació, per haver presentat les seves proposicions dins el termini
fixat, les empreses següents:

LOT 1: 6 camions de MMA de 16Tn, amb GNC com a combustible, integrats cadascun d’ells, per xassís,
grua amb pop de quatre grapes, i caixa amb bolquet mínim de 18m3.

Primerament es procedeix a la obertura dels sobres presentats per al LOT 1 comprovant-se que:
1. L’empresa AUTO DISTRIBUCIÓN S.L
Ha presentat la documentació requerida a la clàusula XV del plec de clàusules administratives particulars
consistent en:
-

Formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), correctament
complimentat.

-

L’annex I, on s’observa:
Pel que fa a la lletra e), no concreta si integra o no la solvència requerida amb mitjans d’altres
empreses.

-

I l’annex III, adequadament complimentat, en què declara que l’empresa no ha participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o en documents preparatoris del contracte.

2. L’empresa PALFINGER IBÉRICA MAQUINARIA S.L.
Presenta la documentació requerida a la clàusula XV del plec de clàusules administratives particulars
consistent en:
-

Formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) on s’observa:
Que a la part II: Informació sobre els representants de l’operador econòmic, en concret a la pàgina 6,
no facilita la informació sobre la representació (les seves formes, abast, finalitat).
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat A: idoneïtat, Subapartat 1) no indica si figura inscrit en
un registre professional o mercantil en el seu estat membre d’establiment; pàgina 17.
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat B: Solvència econòmica i financera, Subapartat 1) b no
indica el volum de negocis anual mitjà; pàgina 18.
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat C: Capacitat tècnica i professional, Subapartat 12 no
indica si pot presentar els certificats oportuns expedits per instituts o serveis oficials encarregats del
control de qualitat; pàgina 26.

-

L’annex I, on s’observa:
Manquen els apartats que a continuació s’indiquen:

a), en el què s’ha d’indicar si l’empresa esta o no inscrita al Registre electrònic d’empreses licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial d’empreses licitadores i empreses
classificades del Sector Públic (ROLECE).
e), en què s’ha d’indicar si l’empresa integra, o no, la solvència amb mitjans d’altra/es empreses, i en
cas afirmatiu, que existeix el compromís de disposar d’aquests Mitjans.
f), en què l’empresa declara que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
materials i/o personals que s’indiquen en aquest plec i en el de prescripcions tècniques (si s’escau).
-

I l’annex III, adequadament complimentat, en què declara que l’empresa no ha participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o en documents preparatoris del contracte.

3. L’empresa CYTECMA, S.A.
Ha presentat la documentació requerida a la clàusula XV del plec de clàusules administratives particulars
consistent en:
-

Formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) on s’observa:
Que a la part II: Informació sobre els representants de l’operador econòmic, en concret a la pàgina 6,
no facilita el nom i cognoms del representant de la societat.
Que a la Part III: motius d’exclusió, apartat C: Motius relatius a la insolvència els conflictes d’interessos
o falta professional, en concret a la pàgina 15, indica que NO pot confirmar que: “a) No ha estat
declarat culpable de falsedat greu en proporcionar la informació exigida per verificar la existència de
motius d’exclusió o el compliment dels criteris de selecció b) … c)… d)… “. El licitador haurà d’aclarir a
l’òrgan de contractació aquest extrem.
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat B: Solvència econòmica i financera, Subapartat 1) a no
indica el volum de negocis de l’exercici 2019; pàgina 18.
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat B: Solvència econòmica i financera, Subapartat 1) b no
indica el volum de negocis anual mitjà; pàgina 18.
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat C: Capacitat tècnica i professional, Subapartat 11 no ha
marcat cap de les opcions disponibles sobre si facilitarà les mostres, descripcions o fotografies
requerides i tampoc si facilitarà els certificats d’autenticitat requerits; pàgina 26.
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat C: Capacitat tècnica i professional, Subapartat 12 no
indica si pot presentar els certificats oportuns expedits per instituts o serveis oficials encarregats del
control de qualitat; pàgina 26.

-

L’annex I, on s’observa:
Pel que fa a la lletra e), no concreta si integra o no la solvència requerida amb mitjans d’altres
empreses.

-

I l’annex III, adequadament complimentat, en què declara que l’empresa no ha participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o en documents preparatoris del contracte.

LOT 2: 9 vehicles elèctrics amb caixa basculant de mides reduïdes i capacitat de càrrega superior als 700Kg
i de 10 a 20 KW de Potencia Nominal.
Seguidament es procedeix a l’obertura dels sobres presentats per al LOT 2 i es comprova que:
1. GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, S.A.
Ha presentat la documentació requerida a la clàusula XV del plec de clàusules administratives particulars
consistent en:
-

Formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) on s’observa:
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat B: Solvència econòmica i financera, Subapartat 1) b no
indica el volum de negocis anual mitjà; pàgina 18.

-

L’annex I, on s’observa:
Pel que fa a la lletra e) del model normalitzat (lletra d) de l’annex I presentat per GRAU MAQUINARIA I
SERVEI INTEGRAL, S.A.), no detalla si integra o no la solvència requerida amb mitjans d’altres
empreses.
Manca l’apartat f) del model normalitzat, en què l’empresa declara que es compromet a adscriure a
l’execució del contracte els mitjans materials i/o personals que s’indiquen en aquest plec i en el de
prescripcions tècniques (si s’escau).
Als apartats o) i p) del model normalitzat (lletres m) i n) de l’annex I presentat per GRAU MAQUINARIA
I SERVEI INTEGRAL, S.A.) no indiquen cap de les opcions marcables, relatives al compliment de la
normativa en matèria d’Igualtat d’Oportunitats d’homes i dones i d’integració de discapacitats.

-

I l’annex III, adequadament complimentat, en què declara que l’empresa no ha participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o en documents preparatoris del contracte.

2. ENVIROCAT SERVEIS S.L.
Presenta la documentació requerida a la clàusula XV del plec de clàusules administratives particulars
consistent en:
-

Formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) on s’observa:
Que a la part II: Informació sobre els representants de l’operador econòmic, apartat A, en concret a la
pàgina 3, no indica que esta inscrit al RELI ni les dades relatives a la seva inscripció.
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat A: idoneïtat, Subapartat 1) no indica si figura inscrit en
un registre professional o mercantil en el seu estat membre d’establiment; pàgina 17.

-

L’annex I, on s’observa:
No indica les dades relatives a l’escriptura publica de poders del representat que signa la declaració
responsable.
Pel que fa a la lletra e), no concreta si integra o no la solvència requerida amb mitjans d’altres
empreses.
Pel que fa a la lletra p) no indica cap de les opcions marcables, relatives al compliment de la normativa
en matèria d’integració de discapacitats.

-

I l’annex III, adequadament complimentat, en què declara que l’empresa no ha participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o en documents preparatoris del contracte.

LOT 3: 5 vehicles de combustible GNC de reduïdes dimensions amb caixa basculant i potència mínima de
100CV.
A continuació s’efectua l’obertura dels sobres presentats per al LOT 3 i es comprova que:
1. ENVIROCAT BCN, S.L.
Presenta la documentació requerida a la clàusula XV del plec de clàusules administratives particulars
consistent en:
-

Formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) on s’observa:
Que a la part II: Informació sobre els representants de l’operador econòmic, apartat A, en concret a la
pàgina 3, indica que NO esta inscrit en una llista oficial d’operadors econòmics autoritzats, quan consta
inscrit al RELI. Per tant, haurà de rectificar aquest apartat amb inclusió de totes les dades necessàries.
Que a la Part III: motius d’exclusió, apartat C: Motius relatius a la insolvència els conflictes d’interessos
o falta professional, en concret a la pàgina 15, indica que NO pot confirmar que: “a) No ha estat

declarat culpable de falsedat greu en proporcionar la informació exigida per verificar la existència de
motius d’exclusió o el compliment dels criteris de selecció b) … c)… d)… “. El licitador haurà d’aclarir a
l’òrgan de contractació aquest extrem.
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat A: idoneïtat, Subapartat 1) no indica si figura inscrit en
un registre professional o mercantil en el seu estat membre d’establiment; pàgina 17.
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat C: Capacitat tècnica i professional, Subapartat 11 no ha
marcat cap de les opcions disponibles sobre si facilitarà les mostres, descripcions o fotografies
requerides i tampoc si facilitarà els certificats d’autenticitat requerits; pàgina 26.
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat C: Capacitat tècnica i professional, Subapartat 12 no
indica si pot presentar els certificats oportuns expedits per instituts o serveis oficials encarregats del
control de qualitat; pàgina 26.
Que a la Part VI, en concret a la pàgina 30, relativa a les declaracions finals, no s’ha complimentat el
darrer paràgraf.
-

L’annex I, on s’observa:
Pel que fa a la lletra e), no concreta si integra o no la solvència requerida amb mitjans d’altres
empreses.

-

I l’annex III, adequadament complimentat, en què declara que l’empresa no ha participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o en documents preparatoris del contracte.
Al marge de tot l’anterior, la mesa de contractació considera oportú requerir l’empresa ENVIROCAT
BCN, S.L. per tal que indiqui quina relació ostenta amb la empresa ENVIROCAT SERVEIS S.L, aportant
tota la documentació que a l’efecte consideri escaient a fi d’aclarir si actuen de forma independent o
en unitat de negoci.

2. ENVIROCAT SERVEIS S.L.
Presenta la documentació requerida a la clàusula XV del plec de clàusules administratives particulars
consistent en:
-

Formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) on s’observa:
Que a la part II: Informació sobre els representants de l’operador econòmic, apartat A, en concret a la
pàgina 3, no indica que esta inscrit al RELI ni les dades relatives a la seva inscripció.
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat A: idoneïtat, Subapartat 1) no indica si figura inscrit en
un registre professional o mercantil en el seu estat membre d’establiment; pàgina 17.

-

L’annex I, on s’observa:

No indica les dades relatives a l’escriptura publica de poders del representat que signa la declaració
responsable.
Pel que fa a la lletra e), no concreta si integra o no la solvència requerida amb mitjans d’altres
empreses.
Pel que fa a la lletra p) no indica cap de les opcions marcables, relatives al compliment de la normativa
en matèria d’integració de discapacitats.
-

I l’annex III, adequadament complimentat, en què declara que l’empresa no ha participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o en documents preparatoris del contracte.
Al marge de tot l’anterior, la mesa de contractació considera oportú requerir l’empresa ENVIROCAT
SERVEIS, S.L. per tal que indiqui quina relació ostenta amb la empresa ENVIROCAT BCN S.L, aportant
tota la documentació que a l’efecte consideri escaient a fi d’aclarir si actuen de forma independent o
en unitat de negoci.

LOT 4: 3 Furgonetes elèctriques de 40 KWH de capacitat i caixa de 2m de longitud aproximada.
Per acabar, s’obre el sobre A presentat per l’únic licitador presentat al LOT 4 i s’observa:
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SLU
Presenta la documentació requerida a la clàusula XV del plec de clàusules administratives particulars
consistent en:
-

Formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) on s’observa:
Que a la part II: Informació sobre els representants de l’operador econòmic, apartat A, en concret a la
pàgina 3, no indica que esta inscrit al RELI ni les dades relatives a la seva inscripció.
Que a la part II: Informació sobre els representants de l’operador econòmic, apartat A, en concret a la
pàgina 5, indica que es presenta al lot 1.
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat A: idoneïtat, Subapartat 1) no indica si figura inscrit en
un registre professional o mercantil en el seu estat membre d’establiment; pàgina 17.
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat B: Solvència econòmica i financera, Subapartat 1) a no
indica el volum de negocis dels exercicis requerits als plecs i tampoc que aquestes dades consten
inscrites al RELI, pàgina 18.
Que a la Part IV: Criteris de sel.lecció, apartat B: Solvència econòmica i financera, Subapartat 1) b no
indica el volum de negocis anual mitjà; pàgina 18.
Que a la part IV, apartat C, subapartat 1b), en concret a la pàgina 22, no relaciona el mínim de 3
subministraments efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del

contracte, en el curs de, com a màxim, els tres últims anys; requerits al la clàusula XIII del PCAP, ni
tampoc indica si aquestes dades consten inscrites al RELI.
Que a la Part VI, en concret a la pàgina 30, relativa a les declaracions finals, no s’ha complimentat el
darrer paràgraf.
-

L’annex I, on s’observa:
Pel que fa a la lletra e), no concreta si integra o no la solvència requerida amb mitjans d’altres
empreses.
Pel que fa a la lletra p), no detalla quin és el percentatge de treballadors discapacitats en plantilla.

-

I l’annex III, adequadament complimentat, en què declara que l’empresa no ha participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o en documents preparatoris del contracte.

Vist tot l’anterior, la mesa de contractació, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- REQUERIR a les empreses AUTO DISTRIBUCIÓN S.L, PALFINGER IBÉRICA MAQUINARIA S.L.,
CYTECMA, S.A., GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL S.A., ENVIROCAT SERVEIS SL i ENVIROCAT BCN,
S.L. i ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, S.L.U., per a que, en el termini de 3 DIES NATURALS a comptar
des de la recepció del requeriment, esmenin els defectes observats en les declaracions responsables de
l’annex I i/o en el formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), més a amunt
indicats, presentant novament aquests documents correctament complimentats.
Segon.- Convocar la obertura dels sobres B per al pròxim dia 10 de juny de 2020 a les 11.00 h.. Atès que
l’obertura s’efectua per mitjans electrònics, no serà pública.

I perquè així consti, s’estén la present acta, de la qual cosa dono fe, com a Secretaria autoritzant, a les 14.10
hores de la data al començament indicada.

Signat electrònicament.

Signat electrònicament.

El President,

La Secretaria,

