Exp. Núm 3086-3187/2021
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE
SUBMINISTRAMENT DE PETITA MAQUINÀRIA, EINES I MATERIAL FUNGIBLE PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PLANS D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA (5
LOTS)
En data 4 d’agost de 2021 va finalitzar el termini de presentació de proposicions per a prendre
part en la licitació per a l’adjudicació del contracte de subministrament de petita maquinària,
eines i material fungible per al desenvolupament dels Plans d’Ocupació de l’Ajuntament
d’Esparreguera, mitjançant procediment obert simplificat no subjecte a regulació harmonitzada,
i sobre únic, amb número d’expedient 3086-3187/2021.
En data 17 d’agost de 2021 es va procedir a l’obertura de sobre únic de les propostes que van
concorre a la licitació del contracte.
En data 3 de setembre de 2021 es reuneix virtualment la Mesa de Contractació presidida pel 2n
Tinent d’Alcalde, Rogeli S de la Cruz Baldoví.
Assisteixen els següents vocals, d’acord amb allò que disposa la clàusula 1.13 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars (PCAP), aprovat per Decret d’Alcaldia núm. 2421/21, de
data 8 de juliol de 2021.:
La Secretaria accidental, Vanesa Fuentes Otero
La Cap de Secció de Despeses, Sònia Domenjó Ciudad.
El cap de la Àrea de Territori i Sostenibilitat, Guillem Sanz Ribera
Actua com a secretaria el Sr. Araceli Sedano Amores, tècnic d’administració general.
La presidència obre la sessió quan són 10.05 matí del dia indicat.
Fets
1. En data 17 d’agost de 2021, el secretari de la Mesa així com la tècnica del servei gestor
responsable del contracte van procedir a l’obertura de sobre únic de les propostes que van
concorre a la licitació del contracte, sent propostes econòmiques presentades les que es
detallen a continuació:
Lot 1: Maquinària
Ofert
a

Empresa

METALCO, S.A.

NIF

Termini de lliurament

4 dies naturals, des de la
recepció de l’avís per part
4.160,01€
del servei gestor.
2 dies naturals, des de la
PEDRO
GARCÍA 36515486L
B
4.096,00€
recepció de l’avís per part
ROVIRA
del servei gestor.
A58785593
2 dies naturals, des de la
E
AUBERT, SA
3.670,90€
recepció de l’avís per part
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del servei gestor.

A

A08066896

Oferta econòmica (suma
de preus unitaris)

Lot 2: Eines petites i altre material

Ofert
a

A

B
D
E

Empresa

METALCO, S.A.

NIF

Oferta econòmica
(suma de preus
unitaris)

A08066896

PEDRO
GARCÍA
ROVIRA
36515486L
SOLÉ
SUBMINISTRAMENTS
INDUSTRIALS, SL
B62033949
AUBERT, SA

A58785593

Termini de lliurament

846,76€

3 dies naturals, des de la recepció
de l’avís per part del servei gestor.

966,34€

2 dies naturals, des de la recepció
de l’avís per part del servei gestor.

944,84€

2 dies naturals, des de la recepció
de l’avís per part del servei gestor.

650,45€

2 dies naturals, des de la recepció
de l’avís per part del servei gestor.

Lot 3: Elements especials
Ofert
a

B
E

Empresa

PEDRO GARCÍA ROVIRA

NIF

36515486L

Oferta
econòmica

2.680,14€
2.265,28€

AUBERT, SA

A58785593

Termini de lliurament

2 dies naturals, des de la recepció de
l’avís per part del servei gestor.
2 dies naturals, des de la recepció de
l’avís per part del servei gestor.

Lot 4: Subministrament de materials d’electricitat i fontaneria
Ofert
a

Empresa

C

ELECTRO SOLER MANILS,
S.L.

G

Sueprat Igualada S.L.

NIF

Oferta
econòmica

Termini de lliurament

2.272,77€

2 dies naturals, des de la recepció de
l’avís per part del servei gestor.

2.166,18€

2 dies naturals, des de la recepció de
l’avís per part del servei gestor.

B61046553

B60141363

Lot 5: Subministrament de materials de pintura
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Ofert
a

F

Empresa

PLATA HERMANOS 94, S.L.

NIF

B60735859

Oferta
econòmica

652,98€

Increment de la programació de
tallers
2 dies naturals, des de la recepció de
l’avís per part del servei gestor.

2. En data 21 d’agost de 2021 s’emet informe d’obertura del sobre únic corresponent, per part
del Secretari on es conclou que s’informa favorablement l’admissió a tràmit de totes les ofertes
presentades en la licitació, atesa la seva presentació dins del termini establert, i a l’emissió d’un
informe en el qual es valori i calculi la possibilitat de baixes temeràries de les ofertes
econòmiques presentades i acceptades i, un cop comprovada la no existència de baixes
anormalment baixes o aportada la justificació per part del licitador, a l’emissió d’un informe en el
qual es puntuïn els criteris de valoració automàtics i es determini el compliment de les
propostes a allò establert en el plec de prescripcions tècniques.
3. En data 21 d’agost, el secretari emet informe en relació a les possibles baixes
desproposcionades, on conclou que fets els càlculs pertinents, s’informa que existeix baixa
desproporcionada o temerària en l’oferta presentada per AUBERT, SA pel què fa al lot 2 i per
l’oferta presentada per PLATA HERMANOS 94, S.L. pel què fa al lot 5.
4.
5. En data 21 d’agost de 2021 es fa requeriment a les esmentades mercantils per tal que en el
termini de 5 (cinc) dies hàbils del requeriment, justifiqui i desglossi raonadament l’oferta
econòmica realitzada, justificant el baix nivell de costos, d’acord amb el què estableix l’article 149
LCSP.
L’empresa AUBERT SA, presenta justificació i aclariment en data 27 d’agost de 2021 on hi fa
constar:
a. El fet d’estar integrat a un grup de gestió integral permet abaratir costos
b. L’estalvi que permet el procediment d’execució amb els preus oferts i condicions de que
disposen per executar-lo, complint les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i
les
condicions de treball.
c. Aclariment sobre el lot 3
L’empresa PLATA HERMANOS 94 SL, presenta justificació en data 24 d’agost de 2021, on hi fa
constar:
a. Empresa d’àmbit nacional integrada en el Grup Pyma format per 40 majoristes que
permet
adquirir productes a un preu molt competitiu, però acord amb el mercat.
b. Compliment de les disposicions relatives de l’ocupació i les condicions de treball..
6. En data 27 d’agost de 2021, la Cap d’equipaments procedeix a emetre informe en relació a lles
baixes temeràries on conclou que una vegada comprovada la documentació presentada per les
empreses sobre la justificació de l’oferta econòmica presentada en la licitació del contracte de
subministrament de petita maquinària, eines i material fungible per al desenvolupament dels
Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 Esparreguera (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

Plans d’ocupació de l’Ajuntament d’Esparreguera , Lots 2 i 5 i l’aclariment del Lot 3, és considera
acceptada aquesta baixa en el preus ofertats i l’aclariment sobre el preu del producte del Lot 3.
Per això es proposa que les aquestes empreses siguin valorades per l’adjudicació d’aquest
contracte en els seus LOT 2, 3 i 5 respectivament.
7.
8. En data 27 d’agost de 2021, la Cap d’equipaments emet informe de valoració de les ofertes
presentades on conclou que la puntuació total assignada a cada una de les ofertes, una vegada
considerats els criteris d’adjudicació són:
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Per tant, es proposar a tenor de l’indicat anteriorment i en relació al contracte de
Subministrament petita maquinària, eines i material fungible per al desenvolupament dels
Plans d’Ocupació de l’Ajuntament d’Esparreguera l’adjudicació dels diferents lots del
contracte a:
- LOT 1 , 2 i 3.- AUBERT S.A
- LOT 4 .- SUEPRAT IGUALADA, SL
- LOT 5.- PLATA HERMANOS 94, SL

Es proposa l’adopció dels següents acords:
Es proposa l’adopció dels següents acords,
Primer: PUNTUAR les propostes presentades en el procediment de contractació pel
subministrament de petita maquinària, eines i material fungible per al desenvolupament dels
Plans d’Ocupació de l’Ajuntament, d’acord amb el següent:
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Segon: CLASSIFICAR les propostes admeses en el procediment de contractació pel
subministrament de petita maquinària, eines i material fungible per al desenvolupament dels
Plans d’Ocupació de l’Ajuntament , d’acord amb el següent (columna Núm. Ordre):
LOT 1.- Maquinària
Núm.
Ordre
1
2
3

90,00

Termini de
Lliurament
10,00

Puntuació
total
100,00

36515486L

80,65

10,00

90,65

A08066896

79,41

5,00

84,41
Puntuació
total
100,00

Empresa

NIF

Preu ofertat

AUBERT, SA

A58785593

PEDRO GARCÍA ROVIRA
METALCO, SA

LOT 2.- Eines petites i altres materials
Núm.
Ordre
1

Empresa

NIF

Preu ofertat

AUBERT, SA

A58785593

90,00

Termini de
Lliurament
10,00

2

METALCO, SA

A08066896

69,13

5,00

74,13

3

SOLÉ SUBMINISTRAMENTS
INDUSTRIALS, SL

B62033949

61,96

10,00

71,96

4

PEDRO GARCÍA ROVIRA

36515486L

60,58

10,00

70,58

LOT 3.- Elements Especials
Núm.
Ordre
1

Empresa

NIF

Preu ofertat
90,00

Termini de
Lliurament
10,00

Puntuació
total
100,00

AUBERT, SA

A58785593

2

PEDRO GARCÍA ROVIRA

36515486L

76,07

10,00

86,07

NIF

Preu ofertat

Sueprat Igualada S.L.

B60141363

90,00

Termini de
Lliurament
10,00

Puntuació
total
100,00

ELECTRO SOLER MANILS, S.L.

B61046553

85,78

10,00

95,78

NIF

Preu ofertat

B60735859

90,00

Termini de
Lliurament
10,00

Puntuació
total
100,00

LOT 4.- Subministrament de materials electrics i
fontaneria
Núm.
Ordre
1
2

Empresa

LOT 5.- Subministrament de materials de pintura
Núm.
Ordre
1

Empresa
PLATA HERMANOS 94, S.L.

Tercer: PROPOSAR a l’Òrgan de Contractació l’adjudicació en el procediment de contractació pel
subministrament de petita maquinària, eines i material fungible per al desenvolupament dels
Plans d’Ocupació de l’Ajuntament, a la següent empresa:
LOT

RAÓ SOCIAL

CIF/ NIF

LOT 1
LOT 2
LOT 3

AUBERT, SA
AUBERT, SA
AUBERT, SA

A58785593
A58785593
A58785593
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LOT 4
LOT 5

SUEPRAT IGUALADA S.L.
PLATA HERMANOS 94, S.L.

B60141363
B60735859

Quart: REQUERIR al representant de les mercantils que han presentat les ofertes més
avantatjosa perquè presentin la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte.
Sotmesa la proposta a votació:
APROVADA PER UNANIMITAT
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidència aixeca la sessió, quan són les onze del
matí del dia indicat, de la qual s’estén acta amb la signatura d’autorització de tots els assistents.
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