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LC/PV/LR Exp. 2021/0022864

A les 10 hores i 40 minuts del dia 26 de gener de 2022, es constitueix convocats en legal
forma els seus membres, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, de
forma telemàtica. Resta presidida pel Sr. Carles Barnés Garcia, cap del Servei de
Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals per la Sra. Isidra Guardiola Salinas,
com a delegada de la secretària general, pel Sr. Gerard Santafè Civit, com a delegat de
l’interventor general, per la Sra. Mercè Munné Dedéu, adjunta a la direcció-gerència i per
la secretària de la Mesa Sra. M. Dolores Carmona Fernández. Assisteix, així mateix, un
representant de les empreses: GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL, ERCO
ILUMINACIÓN SA, FRICOR SERVEI INTEGRAL SL,. Es constitueix la present Mesa per
a l’obertura de Sobre Digital que fa referència al criteri automàtic i proposta d’adjudicació,
presentada pels licitadors, en temps i forma assenyalats al Perfil de Contractant de la
Diputació de Barcelona, de la contractació relativa al procediment obert amb un únic criteri
d’adjudicació corresponent al “Subministrament de lluminàries de museu per al Museu
Romàntic Can Llopis de Sitges”, tot això de conformitat amb allò que disposen els
articles 145 al 151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP).
Oberta la sessió pel president comença l’acte amb la lectura dels esmentats anuncis i
dels textos reglamentaris que regulen la present celebració.
Tot seguit, el president notifica el resultat de la qualificació prèvia dels documents de les
empreses presentades i admeses. Seguidament es manifesta als assistents a l'acte que
poden sol·licitar els aclariments i formular les observacions que estimin pertinents, abans de
procedir a l'obertura de les pliques, sense que cap dels presents faci ús dels expressats
drets, ni formuli cap reclamació.
Obertes les pliques de les empreses admeses aquestes ofereixen el resultat següent:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa GESTION INTEGRAL DE
INSTALACIONES SL, amb NIF B60650801, la qual presenta la següent oferta:
 Proposició econòmica:

OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)
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143.323,60 €

130.702,44€

SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa ERCO ILUMINACIÓN SA, amb
NIF A08345241, la qual presenta la següent oferta:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

143.323,60 €

87.259,13 €

TERCER.- Assenyalat amb el núm. 3 correspon a l’empresa FRICOR SERVEI INTEGRAL
SL, amb NIF B61529277, la qual presenta la següent oferta:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

143.323,60 €

106.281,07 €

QUART.- Assenyalat amb el núm. 4 correspon a l’empresa ANEUM LED SL, amb NIF
B99273369, la qual presenta la següent oferta:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

143.323,60 €

75.220,00 €

CINQUÈ.- Assenyalat amb el núm. 5 correspon a l’empresa DIFUSIONA SL, amb NIF
B65124125, la qual presenta la següent oferta:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

143.323,60 €

90.231,54 €
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Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
Criteri 1: Preu .......................................................................................... fins a 100 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més
de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes
que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es
calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1
del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
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En tot cas, el CPS es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu
entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.
La puntuació obtinguda per les empreses presentades és la següent:

NOM EMPRESA

OFERTES

DIFERÈNCIA

PUNTUACIONS

ORDRE

GESTION INTEGRAL DE
INSTALACIONES SL

130.702,44 €

12.621,16 €

18,53

5

ERCO ILUMINACION SA

87.259,13 €

56.064,47 €

82,32

2

106.281,07 €

37.042,53 €

54,39

4

ANEUM LED SL

75.220,00 €

68.103,60 €

100,00

1

DIFUSIONA SL

90.231,54 €

53.092,06 €

77,96

3

LLINDAR

80.773,14 €

62.550,46 €

91,85

FRICOR SERVEI INTEGRAL SL

Es comprova en aquest mateix acte, que l’oferta presentada per l’empresa ANEUM LED
SL es troba incursa en presumpció d’anormalitat per restar sota del llindar.
De conformitat amb el que estableix l’article 149 de la LCSP, la Mesa acorda requerir a
l’empresa ANEUM LED SL per tal que justifiqui la seva oferta. La justificació podrà referirse, entre d’altres, a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, les
solucions tècniques adoptades, les condicions excepcionalment favorables de que disposi
per executar la prestació, la innovació i originalitat de les solucions proposades, el respecte
d’obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental social o laboral, o la possible
obtenció d’una ajuda de l’Estat.
Es comunica als assistents a l’acte que, les corresponents justificacions es trametran al
Consorci del Patrimoni de Sitges, per tal que s'elabori el corresponent informe tècnic. Així
mateix, la secretària de la Mesa comunica que la data en la què es reunirà la Mesa per
proposar a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació de l’esmentada contractació
que es recollirà a l’Ordre del Dia de la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector
Públic i es publicarà a la corresponent licitació del Perfil de contractant de la Diputació de
Barcelona amb una antelació mínima de dos dies a la data de la seva celebració.
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Essent les 11 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
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