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Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. Contractació.
IP/sm/jr
Núm. Exp.: 2021/327

Informe de validació de l’esmena de documentació i de justificació de la viabilitat
econòmica de les ofertes presumptament anormals presentades a la licitació del
servei de manteniment de les instal·lacions de Dipsalut

Antecedents
En data 18 de maig de 2021, mitjançant decret de Presidència, es va aprovar l’inici de
l’expedient per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de
Dipsalut, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. El contracte referit es
divideix en els lots següents:
- Lot 1. Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, lampisteria general, aigua i
sanejament.
- Lot 2. Instal·lacions de Climatització i aparells de ventilació.
- Lot 3. Portes corredisses de vidre
- Lot 4. Instal·lacions de Protecció Contra Incendis
El dia 21 de maig de 2021, es publicà l’anunci de licitació al perfil del contractant de
Dipsalut, i l’endemà, s’inicià el període de presentació d’ofertes que va finalitzar el dia
4 de juny de 2021.
Finalitzat el termini, l’òrgan gestor accedeix a la documentació presentada i segons
consta a l’informe emès per la responsable adjunta Serveis Jurídics, Econòmics i
Organització de Dipsalut, de data 8 de juny de 2021, vista la documentació que consta
a l'expedient, i vist l'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), es va requerir a dues de les empreses participants, en data 8
de juny de 2021, i registres de sortida RS 2021/2268 i RS 2021/2169, la documentació
següent:
IMPROS TÈCNICS, SL
1. La declaració responsable (annex 2) correctament complimentada i signada
electrònicament.
2. La documentació necessària per a la justificació de la qualitat de la proposta en
relació amb el baix nivell del preu oferts pel:
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Lot 1:
a) Preu anual manteniment preventiu.
b2) Percentatge descompte material.
Lot 2:
a) Preu anual manteniment preventiu.
b2) Percentatge descompte material.

PACISA FIRE SERVICE, S.L.
1. La documentació necessària per a la justificació de la qualitat de la proposta en
relació amb el baix nivell del preu ofert pel lot 4:
Lot 4:
a) Preu anual manteniment preventiu.
b) Preu unitari revisió anual extintor.
c) Preu unitari retimbrat extintor.

Posteriorment, PACISA Fire Service, S.L en data 9 de juny de 2021 (RE 2021/2716) i
Impros Tècnics, SL, en data 10 de juny de 2021 (RE 2021/2738), presenten la
documentació requerida.
Un cop revisada la documentació presentada, que consta a l’expedient, es constata
que:
1. Queda justificada les ofertes presentades pels lots 1 i 2 per l’empresa Impros
Tècnics, SL, en funció dels arguments que es detallen:
-

L’empresa va participar en la construcció de les actuals instal·lacions de
Dipsalut i, per tant, coneix en profunditat les seves característiques i
estat de conservació. A més té implantació en la zona i treballa amb
clients de perfil similar a Dipsalut.

-

Pel que fa als descomptes en materials, ratifica que pot complir amb el
descompte ofert atès que, l’empresa treballa amb despeses indirectes
ajustades així com una bona gestió de les compres de material.

2. Queda esmenat l’annex 2, presentat per l’empresa Impros Tècnics, SL atès
que s’ha presentat correctament complimentat i signat.
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3. Queda justificada l’oferta presentada pel lot 4 presentada per l’empresa
PACISA Fire Service, S.L. en funció dels arguments que es detallen:
-

Que PACISA Fire Service, S.L. es una empresa amb diverses
delegacions arreu del territori i per aquesta raó, el volum de facturació de
PACISA es considerable, la qual cosa ens permet negociar amb els
proveïdors i tenir preus més competitius, que beneficien en el preu final
als clients.

-

Que PACISA Fire Service, S.L. fa servir el software de gestió de
manteniment “Gestiona 3w” que permet realitzar un manteniment mes
exhaustiu i així augmentar la productivitat, atès que és un software de
mobilitat per la gestió, a temps real, de treballs de manteniment,
preventius, correctius i avisos d’averies sobre qualsevol equip o sistema
que requereixi ser instal·lat, mantingut i/o reparat.

-

Que la delegació de Catalunya es troba ubicada a Fornells de la Selva, a
menys de 10 km de les instal·lacions de Dipsalut. Aquesta proximitat
permet ser més competitius a l’hora d’ofertar preus per la present licitació
ja que els permet estalviar temps i despeses per cada desplaçament.

Vistos els antecedents,
Informo:
FAVORABLEMENT, respecte a la justificació de la viabilitat econòmica de les ofertes
presumptament anormals o desproporcionades presentades per Impros Tècnics, SL i
PACISA Fire Service, S.L.
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