Exp.: [04/2018]
Codi: [1431]
RE: [ ]
Ref.: [EIB]

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE 30/08/18
CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES
Reunida la Mesa de Contractació de l'Ajuntament d'Anglès en data 30 d'agost de 2018 a l'objecte de
qualificar la proposta econòmica presentada per les empreses participants al procediment per a la
contractació de subministrament i instal·lació de jocs infantils per a la zona d'esbarjo de la Llar d'infants
municipal «El Cucut», i el Parc del Puigbell d'Anglès.
Membres de la Mesa presents
Actuant com a Presidenta:
Àstrid Desset i Desset
Actuant com a Secretària:
Eugènia Iglesias Berini
Actuant com a Vocals:
Sandra Pinos Martínez
Montse Costa Coll
Arcadi Boix Porcell
Hora de començament de la sessió: 14:15 h
Hora de finalització: 15:30 h

En data 30 d'agost de 2018 els Serveis tècnics han elaborat un informe de valoració de les ofertes
presentades, que s'incorpora a l'expedient. Segons l'informe d'una banda, pel que fa a la documentació
requerida en la clàusula 11.10 del PCAP, alguna de les ofertes no ha presentat tota la documentació tal
com s'indica en el quadre adjunt, i de l'altra, en algunes de les propostes no s'acredita el compliment de
tots els elements requerits en els Plecs de prescripcions tècniques, segons detall que s'adjunta més avall:
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A continuació es transcriu la part de l'informe relativa al detall de cada plica:
Respecte el LOT 1.- PARC DEL PUIGBELL
“Licitador 1. Crous Expert, SL.
Punt a) referent al pressupost.
Excel editable. No s’ha presentat.
Documentació del pressupost no editable. No s’ha presentat.
Fitxes tècniques.
01PB. Molla.
02PB. Balancí d’aspa.
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03PB. Gronxador niu. La proposta presentada no especifica que sigui adaptat per persones amb
minusvalia.
04PB. Gronxador 2 seients.
05PB. Balancí dues places. .
06PB. Multijoc. No s’hi ha vist l’escala ni la rampa d’accés.
Punt b) del pressupost.
S’adequa al model especificat.

Licitador 2. Happyludic.
Punt a) referent al pressupost.
Excel editable. S’ha presentat.
Documentació del pressupost no editable. S’ha presentat.
Fitxes tècniques.
01PB. Molla.
02PB. Balancí d’aspa.
03PB. Gronxador niu. La proposta presentada no especifica que sigui adaptat per persones amb
minusvalia.
04PB. Gronxador 2 seients.
05PB. Balancí dues places. .
06PB. Multijoc. No s’hi ha vist la rampa d’accés.
Punt b) del pressupost.
S’adequa al model especificat.

Licitador 3. Novatilu SL.
Punt a) referent al pressupost.
Excel editable. S’ha presentat.
Documentació del pressupost no editable. S’ha presentat.
Fitxes tècniques.
01PB. Molla.
02PB. Balancí d’aspa.
03PB. Gronxador niu. La proposta presentada no especifica que sigui adaptat per persones amb
minusvalia.
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04PB. Gronxador 2 seients.
05PB. Balancí dues places.
06PB. Multijoc. No s’hi ha vist el pont amb xarxa lateral ni la rampa d’accés.
Punt b) del pressupost.
S’adequa la model especificat.

Licitador 4 Park’s 3000 SL
Punt a) referent al pressupost.
Excel editable. No s’ha presentat.
Documentació del pressupost no editable. S’ha presentat un pressupost però no té els mateixos
amidaments que el definit en els plecs licitats.
Fitxes tècniques.
01PB. Molla.
02PB. Balancí d’aspa.
03PB. Gronxador niu.
04PB. Gronxador 2 seients. La proposta presenta un dels seients no universal.(columpio mixto).
05PB. Balancí dues places.
06PB. Multijoc. No s’hi ha vist la rampa d’accés.
Punt b) del pressupost.
S’adequa la model especificat.
S’han aportat certificats de productes per part de Electro Talleres Zarauz, SA (JOLAS).»

RESPECTE EL LOT 2.- LLAR D'INFANTS EL CUCUT
«Licitador 1. Playground
Punt a) referent al pressupost.
Excel editable. S’ha presentat.
Documentació del pressupost no editable. S’ha presentat.
Fitxes tècniques.
01CC01. Multijoc.
01CC.02.01 Barres. La proposta no és una barra contínua sinó uns elements amb diverses passes a
realitzar.
01CC.02.02. Pont penjat.
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01CC.02.03. Escala. S’ha presentat un element per escalada amb una edat compresa entre 3 i 8 anys.
01CC.03.01. Molla cotxe.
01CC.03.02. Molla granota.
01CC.03.03. Cotxe.
02CC.01.01. Caseta.
02CC.01.02. Tren.
03CC01. Taula amb bancs.
Punt b) del pressupost.
S’adequa al model especificat.

Licitador 2. Park’s 3000 SL
Punt a) referent al pressupost.
Excel editable. No s’ha presentat.
Documentació del pressupost no editable. S’ha presentat un pressupost però no té els mateixos
amidaments que el definit en els plecs licitats.
Fitxes tècniques.
01CC01. Multijoc.
01CC.02.01 Barres.
01CC.02.02. Pont penjat.
01CC.02.03. Escala
01CC.03.01. Molla cotxe.
01CC.03.02. Molla granota.
01CC.03.03. Cotxe.
02CC.01.01. Caseta.
02CC.01.02. Tren.
03CC01. Taula amb bancs.
Punt b) del pressupost.
S’adequa al model especificat.
S’han aportat certificats de productes per part de Electro Talleres Zarauz, SA (JOLAS).»
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A tenor del que estableix la clàusula 14.2 del PCAP la Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre
l'aclariment o esmena d'errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no
impedeixin conèixer el sentit de l'oferta. En cap cas l'aclariment podrà comportar una modificació o
concreció de l'oferta.

Per tot l'exposat, la Mesa procedeix a:
PRIMER.- Requerir a les empreses licitadores del LOT 1.- «Parc del Puigbell» perquè en el termini de 3 dies
hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment, aportin la documentació justificativa
següent als efectes d'aclarir els següents aspectes de les seves ofertes:

Crous Expert, SL
Documentació : El pressupost (en format editable i sense editar).
Justificació/aclariment:
•

Referent als elements presentats, el 03PB (gronxador niu) la proposta no especifica que sigui
adaptat per persones amb minusvalidesa.

•

El 06PB (multijoc) existència de la rampa d’accés.

Happyludic Playground SL.
Justificació/aclariment
•

El 03PB (gronxador niu) la proposta no especifica que sigui adaptat per persones amb
minusvalidesa.

•

El 06PB (multijoc) existència de la rampa d’accés.

Novatilu SL.
Justificació/aclariment
•

El 03PB (gronxador niu) la proposta no especifica que sigui adaptat per persones amb
minusvalidesa.

•

El 06PB (multijoc) existència del pont amb xarxa lateral i de la rampa d’accés.

Park's 3000, SL
Documentació
•

El pressupost en format editable

Justificació/aclariment
•

El pressupost no editable no té els mateixos amidaments que els definits en el plec licitat.

•

El 04PB (gronxador 2 seients) la proposta presenta un dels seients no universal.
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•

El 06PB (multijoc) no s’ha vist la rampa d’accés.

SEGON.- Requerir a les empreses licitadores del LOT 2.- «LLAR D'iNFANTS EL CUCUT» perquè en el termini
de 3 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment, aportin la documentació
justificativa següent als efectes d'aclarir aspectes de les seves ofertes:

Happyludic Playground, SL
Justificació/aclariment
•

El 01CC.02.01 (Barres) la proposta no és una barra contínua sinó uns elements amb diverses
passes a realitzar.

•

El 01CC.02.03. (Escala) s’ha presentat un element per escalada amb una edat compresa entre 3 i
8 anys.

Park's 3000, SL
Documentació
•

El pressupost en format editable

Aclariment/justificació
•

El pressupost no editable no té els mateixos amidaments que els definits en el plec licitat.

CINQUÈ.- De conformitat amb el que preveu l'article 63.3.e) de la LCSP seran objecte de publicació al
perfil del contractant totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d'adjudicació.
No havent més assumptes a tractar i essent les 14:10 hores del dia de la data, la Sra. Presidenta aixeca la
sessió.
La Presidenta de la Mesa

La Secretària de la Mesa

CPISR-1 C
EUGÈNIA
IGLESIAS
BERINI
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Signat digitalment
per CPISR-1 C
EUGÈNIA IGLESIAS
BERINI
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