Acta de la Mesa de contractació d’obertura del sobre únic
Identificació
Títol: Obres d’ampliació de la xarxa de calor a la zona esportiva_fase II
Núm. exp.: 24/2021 de Licitacions administratives
REF.: SJ/ah

Lloc: Presencialment a la Sala de Plens i virtualment a través de la plataforma zoom
Data de la reunió: 28 de setembre de 2021
Hora inici: 09:50 hores
Hora fi: 10:15 hores

President: Jordi Font Bel, Coordinador d’àmbit de Territori i Espai Públic
Vocals: Gustavo Tapias Sola, interventor, Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament
Secretària: Sònia Garcia Planella, advocada de serveis jurídics
Assistents a l’acte
El senyor Rubén Martín en representació de l’empresa Bover Gutiérrez, SL

Nom del licitador

NIF
B17220419
B64431422

Visio Solar, SL

B64448947

Energrup Bio-Renovables, SL

B59950964

Inst Comet, SLU

B64217425

Tondo Energia, SL

B60443298

Bover Gutiérrez, SL
Lampisteria Jesús Garcia i Fills, SL

B17509944

Data
registre
03/09/21
18:17:43
17/09/21
13.02:20
19/09/21
13:07:42
20/09/21
09:58:55
20/09/21
10:07:31
22/09/21
08:06:10
22/09/21
13:19:13
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Núm. Registre
entrada
TAOENT/2021018081
TAOENT/2021018945
TAOENT/2021018986
TAOENT/2021019002
TAOENT/2021019004
TAOENT/2021019175
TAOENT/2021019224

Codi per a validació :LY1HN-9YMSG-VIFPP
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/3.

Instal·lacions i manteniments Arbúcies, SL

II. Tot seguit es dóna compte de les empreses que s’han presentat a la licitació:
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I. L’objecte de la sessió és la qualificació de la documentació presentada, en el sobre únic, per les
empreses que s’han presentat en el procediment de licitació del contracte obres d’ampliació de la
xarxa de calor a la zona esportiva, fase II, que es realitza mitjançant procediment obert simplificat,
amb un pressupost de licitació de 196.531,49 €, sense IVA, subjecte únicament a criteris
automàtics, i amb la presentació d’ofertes mitjançant sobre digital.

SÒNIA GARCIA I PLANELLA (1 de _2 4)
Advocat/da
Data signatura :30/09/2021 13:11:45
HASH:CB9A1D58C3ACB7D314B8BEB04536990F8AF1B347

GUSTAVO TAPIAS SOLA (3 de _2 4)
Interventor/a
Data signatura :30/09/2021 17:07:50
HASH:CB9A1D58C3ACB7D314B8BEB04536990F8AF1B347

Desenvolupament de la sessió

JOSEP ROVIRA (2 de _2 4)
Secretari/a
Data signatura :30/09/2021 14:19:53
HASH:CB9A1D58C3ACB7D314B8BEB04536990F8AF1B347

JORDI FONT (4 de _2 4)
Coordinador/a tècnic àmbit Territori i Espai Públic
Data signatura :30/09/2021 15:13:48
HASH:CB9A1D58C3ACB7D314B8BEB04536990F8AF1B347

Membres assistents de la mesa

Nom del licitador
Instal·lacions i manteniments Arbúcies, SL
Visio Solar, SL
Energrup Bio-Renovables, SL
Inst Comet, SLU
Tondo Energia, SL
Bover Gutiérrez, SL
Lampisteria Jesus Garcia i Fills, SL

NIF
B17220419
B64431422
B64448947
B59950964
B64217425
B60443298
B17509944

IV. A continuació, els membres custodis del sobre digital introdueixen les seves credencials i es
procedeix a l’obertura del sobre únic, amb la descàrrega dels corresponents arxius digitals
corresponents a la declaració de responsable i a l’oferta econòmica i altres criteris automàtics,
presentada per les empreses, i que es detalla tot seguit:

Licitador

Instal·lacions i
manteniments Arbúcies, SL
Visio Solar, SL
Energrup Bio-Renovables
SL
Inst Comet, SLU
Tondo Energia, SL
Bover Gutiérrez, SL
Lampisteria Jesus Garcia i
Fills, SL

Vàlvula
sèrie 83 2" 18.000
l/h - 79,25
gpm

Vàlvula
sèrie 83 1 1/2"
9.000 l/h 39,63 gpm

Treballs
instal·lació
vàlvula
equilibrat
piscina

DR

Preu

SÍ

194.500,00

ofereix

ofereix

ofereix

ofereix

SÍ

184.000,00

ofereix

ofereix

ofereix

ofereix

SÍ

182.327,75

ofereix

ofereix

ofereix

ofereix

SÍ
SÍ
SÍ

178.511,74
182.774,28
156.980,00

ofereix
ofereix
ofereix

ofereix
ofereix
ofereix

ofereix
ofereix
ofereix

ofereix
ofereix
ofereix

SÍ

190.000,00

ofereix

ofereix

ofereix

ofereix

V. Seguidament es convida al licitador assistent a exposar totes les observacions o reserves que
considerin oportunes amb relació a l’acte celebrat i s’informa de la possibilitat de presentar
reclamacions escrites davant l’òrgan de contractació en el termini màxim de dos dies hàbils, sense
que en el moment se’n formuli cap, donant per finalitzat l’acte públic d’obertura.
VI. Tot seguit, i constatat el compliment per part de tots els licitadors dels requisits de capacitat i
solvència detallats a l’apartat G del quadre de característiques del PCAP, es procedeix a avaluar,
d’acord amb els criteris fixats a l’apartat H del quadre de característiques del PCAP, les ofertes
rebudes:
Licitador

Punts oferta
econòmica

Punts criteri
millores
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Millores
Vàlvula
sèrie 94 4" 55.000
l/h - 242,16
gpm
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SÒNIA GARCIA I PLANELLA (1 de _2 4)
Advocat/da
Data signatura :30/09/2021 13:11:45
HASH:CB9A1D58C3ACB7D314B8BEB04536990F8AF1B347

JOSEP ROVIRA (2 de _2 4)
Secretari/a
Data signatura :30/09/2021 14:19:53
HASH:CB9A1D58C3ACB7D314B8BEB04536990F8AF1B347

GUSTAVO TAPIAS SOLA (3 de _2 4)
Interventor/a
Data signatura :30/09/2021 17:07:50
HASH:CB9A1D58C3ACB7D314B8BEB04536990F8AF1B347

JORDI FONT (4 de _2 4)
Coordinador/a tècnic àmbit Territori i Espai Públic
Data signatura :30/09/2021 15:13:48
HASH:CB9A1D58C3ACB7D314B8BEB04536990F8AF1B347

III. La secretària de la mesa informa que ha estat comprovat pels serveis tècnics de contractació la
inscripció al RELI de les empreses licitadores, de conformitat amb l’apartat 8 de l’Anunci de licitació
i l’apartat F del quadre de característiques del PCAP, en concordança amb l’article 159 4.a) de la
LCSP i, amb caràcter previ, els membres de la mesa acorden admetre a la licitació les set
empreses licitadores:

Instal·lacions i manteniments Arbúcies, SL
Visio Solar, SL
Energrup Bio-Renovables, SL
Inst Comet, SLU
Tondo Energia, SL
Bover Gutiérrez, SL
Lampisteria Jesus Garcia i Fills, SL

48,43
51,19
51,66
52,76
51,53
60,00
49,57

40
40
40
40
40
40
40

88,43
91,19
91,66
92,76
91,53
100,00
89,57

Ordre
1
2
3
4
5
6
7

Licitador
Bover Gutiérrez, SL
Inst Comet, SLU
Energrup Bio-Renovables SL
Tondo Energia, SL
Visio Solar, SL
Lampisteria Jesus Garcia i Fills, SL
Instal·lacions i manteniments Arbúcies, SL

Puntuació
100,00
92,76
91,66
91,53
91,19
89,57
88,43

A la vista de les ofertes presentades i la puntuació atorgada, atès que el licitador que ha presentat
la millor oferta es troba en presumpció de baixa anormal, els membres assistents adopten els
següents:

Primer. Requerir a l’empresa Bover Gutiérrez, SL amb CIF núm. B60443298, per tal de que aporti el
document que justifiqui la valoració tècnica i precisi les condicions de la mateixa, en particular pel
que fa a l’estalvi en el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les
condicions excepcionalment favorables de que disposi per executar les obres, de conformitat amb
l’article 159.4.f)4r i la clàusula 13.4 del PCAP.
Segon. Posposar la proposta d’adjudicació al compliment del requeriment tramés a l’empresa que
ha obtingut la millor puntuació i a la seva valoració per part dels tècnics de l’àrea de medi ambient.
Diligència. Els assistents a la reunió signen aquesta acta electrònicament en la data que consta a
les respectives signatures electròniques, per tal de deixar constància de la seva conformitat amb el
contingut de la mateixa.
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Acords
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SÒNIA GARCIA I PLANELLA (1 de _2 4)
Advocat/da
Data signatura :30/09/2021 13:11:45
HASH:CB9A1D58C3ACB7D314B8BEB04536990F8AF1B347

JOSEP ROVIRA (2 de _2 4)
Secretari/a
Data signatura :30/09/2021 14:19:53
HASH:CB9A1D58C3ACB7D314B8BEB04536990F8AF1B347

GUSTAVO TAPIAS SOLA (3 de _2 4)
Interventor/a
Data signatura :30/09/2021 17:07:50
HASH:CB9A1D58C3ACB7D314B8BEB04536990F8AF1B347

JORDI FONT (4 de _2 4)
Coordinador/a tècnic àmbit Territori i Espai Públic
Data signatura :30/09/2021 15:13:48
HASH:CB9A1D58C3ACB7D314B8BEB04536990F8AF1B347

VII. Avaluades les propostes i vista de la puntuació total atorgada, tal com disposa l’article 159.4.f)1r
de la LCSP, la classificació de les ofertes és la següent:

