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ACTA D’OBERTURA DE LES PROPOSTES DE LA LICITACIÓ PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES DEL
PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
DEL PAVELLÓ COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET
DE L’INFANT, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, AMB DIFERENTS
CRITERIS DE PONDERACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA
A Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, essent les 10.00 hores del dia 2 d’octubre de
2019 es constitueix la Mesa de Contractació prevista a la clàusula setzena del plec
de clàusules economicoadministratives particulars per l’adjudicació del contracte
administratiu de les obres del projecte executiu de la instal·lació de climatització i
ventilació del pavelló cobert, patronat i escenari integrat de l’Hospitalet de l’Infant,
per procediment obert simplificat, amb diferents criteris de ponderació i tramitació
ordinària.

-President: Alfons Garcia Rodríguez
-Vocals:
Cristina Cancer Bargalló, tècnica d’administració general del Departament
d’Urbanisme
- Montserrat Nomen Auví, gerent de Llastres Serveis Muncicipals SLU
- Agustí Valls Valkana, Arquitecte tècnic municipal
- Sergi Xancó Altés, Arquitecte municipal
- Mª Angel Benedicto Esclarín, Secretaria General
- Vicente Vayà Morte, Interventor
- Secretària de la Mesa : Mònica Villegas Romero, funcionària
Es fa constar que s’han presentat 2 propostes, sent les següents:
1. Instalaciones y Servicios Técnicos SL
2. Comet Martínez Boix SL
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L’objecte de la reunió és l’estudi de la documentació corresponent als judicis de
valor, per part dels tècnics corresponents perquè facin la seva valoració, restant
de la següent manera:
«INFORME CORRESPONENT A LES OFERTES PRESENTADES PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU
DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ COBERT,
PATRONAT, I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT (sobre "A″, oferta
tècnica, criteris subjectes a judici de valor)
L’arquitecte i l’arquitecte tècnic municipals que subscriuen informen en relació
amb les ofertes presentades per a l’adjudicació del contracte administratiu de les
obres incloses al projecte executiu de la instal·lació de climatització i ventilació del
pavelló cobert, patronat, i escenari integrat de l’Hospitalet de l’Infant, d’acord amb
l’acte de sessió d’obertura del sobre "A″, documentació Administrativa,
Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, d’acord amb el que estableix la clàusula novena del plec i
Documentació de la ponderació de la qual depèn d'un Judici de Valor d’acord
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Formen part de la Mesa els membres que a continuació s’esmenten:

Més concretament, s’informa sobre els criteris la valoració dels quals depèn d’un
judici de valor: oferta tècnica, d’acord amb la clàusula dotzena, apartat B.
Les dues (2) ofertes presentades corresponen a les següents empreses, per ordre
de presentació:
•
•

Instalaciones y Servicios Técnicos SL (INSERTEC SL)
COMET Martinez Boix SL

D’acord amb la documentació aportada per les dues ofertes presentades, totes
elles es consideren correctes pel que fa al seu contingut, per poder-les valorar
d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules administratives particulars
d’aquesta licitació.
Analitzada la documentació aportada d’acord amb els criteris establerts al punt B
de la clàusula dotzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix
aquesta licitació, s’han valorat les diferents ofertes a l’efecte que millor
compleixin i garanteixin els objectius establerts en aquest procés de licitació, així
com el coneixement de l’obra, l’entorn i les necessitats per dur-la a bon terme.
L’empresa Instalaciones y Servicios Técnicos SL (INSERTEC SL) ha presentat una
oferta tècnica que, en alguns aspectes, es considera poc definida o no concreta
suficientment, i no aporta el programa de treballs previst. Indica quin serà l’equip
de treball, malgrat no justifica gaires dades més.
L’oferta presentada per COMET Martinez Boix SL es considera correcte en el seu
conjunt aportant la informació tècnica per l’obra a realitzar, si bé sense aprofundir
excessivament en les justificacions de les propostes efectuades, i plantejant tres
fases dels treballs. Pel que fa al personal a disposició de l’obra es considera adient
per l’obra a executar i el pla de treball es considera coherent amb el conjunt de
l’oferta.
D’acord amb la documentació aportada i tot l’exposat anteriorment en relació
amb l’establert als apartats que consten al punt B de la clàusula 12, del Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regeix aquesta licitació, un cop vistes les
ofertes presentades en el seu conjunt, tenint en compte també la seva coherència,
concreció i definició, en resulta la següent puntuació, endreçada en ordre
descendent:
Puntuació
Empresa licitadora
COMET Martinez Boix SL

4.1

4.2

4.3

Total

5

7

2

14

Codi Validació: 4FRCTG7H2S3LDKWAFD59S6667 | Verificació: http://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

CRISTINA CANCER BARGALLO (6 de 8)
CAP URBANISME
Data Signatura: 02/10/2019
HASH: 6f7a44423b77a2dbed621a1104ee863b

AGUSTI VALLS VALKANA (5 de 8)
Arquitecte Tècnic
Data Signatura: 03/10/2019
HASH: 158fe6ba657785581bbb1d7a8515b80c

SERGI XANCO ALTES (4 de 8)
Arquitecte
Data Signatura: 03/10/2019
HASH: 17cea4bf8d5707c7d80290e286c930b7

amb la clàusula dotzena B).

2

5

0

7

En aquest sentit, ha obtingut una puntuació més elevada aquella oferta que millor
ha exposat, desglossat i acreditat els aspectes a valorar, per la millor consecució
dels objectius d’aquest contracte, des del punt de vista municipal.
El que s’informa i es posa en coneixement de la Mesa de contractació als efectes
que, si ho considera oportú, es pugui incorporar en aquest procés de licitació.»
La Mesa de Contractació està d’acord amb la valoració obtinguda, de manera que
es publicaran les puntuacions al Perfil del Contractant, i es convocarà a les
empreses, en acte públic, per fer una tercera Mesa de Contractació per obrir el
sobre B (proposta econòmica, judicis automàtics), i proposar a la Junta de Govern
Local l’empresa més adient per ser adjudicatària, un cop analitzats els judicis de
valor i els judicis automàtics.

I, per tal de donar compliment a la normativa de contractació vigent, s’estén
aquesta acta que signen els membres de la Mesa, i de la que, com a secretària,
dono fe.

La Secretària

Vist i plau
El President

-Vocals:
Cristina Cancer Bargalló, tècnica d’administració general del Departament
d’Urbanisme
- Montserrat Nomen Auví, gerent de Llastres Serveis Municipals SLU
- Agustí Valls Valkana, Arquitecte tècnic municipal
- Sergi Xancó Altés, Arquitecte municipal
- Mª Angel Benedicto Esclarín, Secretaria General
- Vicente Vayà Morte, Interventor

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge.
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Instalaciones y Servicios Técnicos SL
(INSERTEC SL)

