EC-2019-153

Acta d’Obertura del Sobre B: criteris avaluables de forma automàtica
Expedient

EC-2019-153

Unitat
promotora

Servei d'Obres, Instal·lacions i Manteniment

Procediment

Obert

Objecte

Serveis de transport, moviments interns i trasllats de mobiliari, equips informàtics,
material d'oficina, documentació i arxius de les diferents dependències
administratives del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
(VEH) per al 2019.

Modalitat

Tipus

Import base €
Valor estimat
Pressupost licitació

Contracte Públic

130.823,64
43.607,88

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

-

9.157,65

52.765,53

Identificació de la sessió
Data: 09.09.2019.
Horari: 10:25 h.
Lloc: Rambla Catalunya 19-21, P 3 R 31.
Convocats titulars
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Assumpta Hernandez Roche

Presidenta

Subdirectora general de Gestió
Econòmica Contractació i
Patrimoni

Elena M Tejedor Gimenez e

Vocal que actuarà com a
presidenta en cas
d’absència

Cap del Servei de Contractació

M. Angels Moya García

Vocal en representació
de la Unitat promotora

Cap del servei d’Obres,
Instal·lacions i Manteniment

Anna Ortiz Gomila

Vocal en representació
de la Unitat promotora

Cap d’Àrea de Seguretat i
Instal·lacions

Maite Farré Leon

Vocal en representació
d’Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica

Montserrat Penalva García

Vocal en representació
d'Intervenció / Control
Intern

Intervenció delegada

Elisabet Leon Fábregas

Secretària

Tècnic Superior

Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Vocal que actua com a
presidenta en cas

Cap del Servei de Contractació

Elena M Tejedor Gimenez e
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d’absència de la titular
com preveu el PCAP
Anna Ortiz Gomila

Vocal en representació
de la Unitat promotora

Cap d’Àrea de Seguretat i
Instal·lacions

Maite Farré Leon

Vocal en representació
d’Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica

Montserrat Penalva García

Vocal en representació
d'Intervenció / Control
Intern

Intervenció delegada

Elisabet Leon Fábregas

Secretària

Tècnic Superior

Absents: Assumpta Hernández Roche i M. Angels Moya García.
Assistents: Per la Unitat Promotora: Eduardo Flores Royo. Per les empreses: ARA VINC SL: Sr.
M.V., Consorcio de Transito i Organización Logística en Mudanzas SLU: M.L.
Ordre del dia
Procedir a l’obertura del sobre B que conté l'oferta econòmica i resta de criteris objectius.
Així mateix es comprovarà que no hi cap empresa en baixa anormal o desproporcionada i es
procedirà a realitzar la proposta d’adjudicació.
Desenvolupament de la sessió
1.- En primer lloc es constitueix la mesa de l’acte públic i la presidenta en substitució inicia l’acte. Es
fa esment de l’objecte del contracte i es dona per llegit l’anunci de licitació publicat a la PSCP el
4/7/2019.
Es fa lectura de les empreses que han concorregut a la licitació concretament:
1.- ARA VINC SL: B 59460618. Representant Josep Ribera Serra.
2.- Aliance Brother SL : B58296955 Representant Joan Carles Llanos Bocharan.
3.- CONTROL Consorcio de Transito i Organización Logística en Mudanzas SLU B 61104253:
Representant Miguel Francisco Llanos Bocharan.
2.- A continuació la presidenta en substitució, fa esment a que la mesa de contractació es va reunir el
3/9/2019, per a qualificar la documentació administrativa aportada pels licitadors en el sobre A, i va
acordar que era correcte respecte a totes les empreses i per tant totes tres van ser admeses a la
licitació.
3.- La presidenta fa constar que abans d’obrir el sobre B amb els criteris objectius dona ocasió als
interessats perquè comprovin que no s’accedit a aquests abans d’aquest acte.
Així mateix, dona ocasió als interessats perquè formulin, en aquest moment, les preguntes, demanin
els aclariments o exposin els dubtes que creguin adients sobre els acords que ha pres la mesa i sobre
el desenvolupament del procediment seguit fins ara, sense perjudici del seu dret a consultar
l’expedient administratiu, o promoure les accions o interposar els recursos que estimin pertinents en
defensa dels seus interessos, d’acord amb el que preveu la legislació vigent. Un cop iniciada
l’obertura dels sobres, no s’admetrà cap intervenció que interrompi el desenvolupament de l’acte.
4.- A continuació la presidenta recorda que l’import de licitació del contracte és de 43.607,88 € IVA
exclòs. (QUARANTA-TRES MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT), IVA exclòs.
Tot seguit, fa esment a que s’obrirà el sobre B, en el benentès que, d’acord amb l’article 84 del
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD
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1098/2001, de 12 d’octubre, si alguna proposició econòmica no concorda amb la documentació
examinada i admesa, excedeix del preu màxim de licitació o varia substancialment el model establert,
serà desestimada per la mesa mitjançant resolució motivada.
5.- Es verifica que totes les empreses han aplicat la paraula clau de desbloqueig dels seus sobres
amb anterioritat a la celebració d’aquest acte i els custodis apliquen les seves credencials i s’obren
els sobres B.
Concretament, la presidenta fa esment a que es presentarà en aquest sobre la documentació que
doni resposta als següents criteris d’adjudicació:
-

Preu: indicat en el punt 1 de l’apartat H1 – Criteris d’adjudicació
Organització del serveis:
indicat en el punt 2 de l’apartat H1 – Criteris d’adjudicació.
Millores en el termini per a la prestació del servei: indicat en el punt 3 de l’apartat H1 – Criteris
d’adjudicació.

6.- Pel que fa a l’oferta econòmica es dóna lectura dels preus unitaris, i es comprova que consta la
resta de la documentació avaluable amb criteris objectius.
7.- Finalment la Presidenta informa que la mesa de contractació avaluarà, de conformitat amb els
criteris establerts en el plec de clàusules administratives que regeix aquesta contractació, l’oferta
econòmica presentada i resta de criteris objectius, i elaborarà una proposta d’adjudicació, que elevarà
a l’òrgan de contractació, notificarà als licitadors i publicarà a la Plataforma de contractació pública.
Acords
1.- La mesa accepta totes les propostes i acorda procedir a valorar-les a continuació un cop finalitzat
l’acte públic, prèvia comprovació que cap es troba en baixa anormal o desproporcionada. S’annexa a
aquesta acta, formant part de la mateixa, l’informe de valoració i proposta d’adjudicació signada avui
mateix, a continuació d’aquest acte públic.
2.- Finalment, s’acorda que es procedeixi a requerir a l’empresa de conformitat amb la clàusula 15ª
del PCAP.
La presidenta aixeca la sessió a les 10.45 h., de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
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