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Ramon Bernaus Abellana, Secretari del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL),
CERTIFICO:
Que segons consta a l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de la Comissió Executiva del
Consorci Català pel Desenvolupament Local celebrada el dia 5 d’abril de 2019 i, per tant, a reserva dels
termes que resultin de la seva aprovació definitiva, fou aprovat per unanimitat dels seus membres
presents, l’acord que transcrit literalment és com segueix:
ACE 11.- Aprovació, si escau, de l’adjudicació de l’Acord marc de calderes de biomassa, elements
accessoris i serveis associats amb destinació a les entitats locals (Exp. 2017.04).
1.- El CCDL, com a ens instrumental de l’ACM i d’acord amb els objectius i finalitats definits als seus
Estatuts, entre els que destaquen la promoció, millora, optimització i eficiència dels serveis i activitats
d’interès general d’acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’acord
amb les facultats per a la promoció de licitacions públiques amb destinació a les entitats locals de
Catalunya i suport a la Central de Contractació de l’ACM, que té atribuïdes, rep, periòdicament,
encàrrecs per part d’aquesta última, per portar a terme licitacions d’Acords marc amb destinació a les
entitats de Catalunya. D’aquesta manera, el CCDL porta a terme la licitació de contractes amb destinació
a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la
contractació administrativa, previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic,
principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada de diferents
tipus de subministraments i serveis amb destí a les entitats locals de Catalunya mitjançant les seves
centrals de contractació.
Els antecedents a on el CCDL i l’ACM, a través del Sistema d’adquisició centralitzada, han actuat, han
tingut un grau d’adhesió molt important, essent un element demostratiu de com cooperar i
mancomunar esforços. Així, l’ACM i el CCDL ja tenen l’experiència d’haver gestionat diferents Acords
marc, com per exemple, de subministrament elèctric, de gas natural, de màquines d’impressió i
multifunció, de vehicles de serveis generals, de vehicles de serveis policials, d’arrendament de vehicles
amb opció o sense opció de compra, assegurança de responsabilitat civil, etc. tots ells, amb destinació a
les entitats locals de Catalunya.
A aquests efectes i per tal de formalitzar les consideracions recollides a l’apartat anterior, les dues
entitats tenen subscrit un conveni general de col·laboració.
2.- En aquest marc, periòdicament, l’ACM mitjançant el Gabinet d’estudis i programes de l’entitat, porta
a terme sessions formatives en matèria de contractació pública destinades als ens locals, que a la
vegada també serveixen de punt d’intercanvi entre professionals del sector i d’activitat de prospecció de
mercat. Durant els mesos de febrer i març de cada any, mitjançant el Gabinet d’estudis i programes de
l’ACM, s’impulsen i es porten a terme la celebració d’unes sessions de formació en matèria de
contractació pública que són aprofitades, en aquest sentit, per avaluar les necessitats de les àrees de
contractació dels ens locals, per tal de detectar, i si s’escau, impulsar l’estudi sobre l’agregació en la
licitació mitjançant, majoritàriament, la fórmula de l’Acord marc. De les sessions realitzades el 2016 i
2017 en resultà que una de les principals demandes dels Ajuntaments pel que fa les necessitats en
matèria de contractació pública és el subministrament de calderes de biomassa, elements accessoris i
serveis associats.
3.- Vist que per aquest conjunt de motius entre la programació aprovada per l’ACM per a l’exercici 2017,
es trobava la licitació d’un nou Acord marc de subministrament de calderes de biomassa, elements
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accessoris i serveis associats amb destinació a les entitats locals de Catalunya, així com la formulació del
corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació,
mitjançant Resolució de Presidència 28/2017, de 3 d’octubre, es resolgué aprovar formalment
l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per tal de portar a terme la licitació
d’un Acord marc de subministrament de calderes de biomassa, elements accessoris i serveis associats
amb destinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent
expedient, amb número de referència 2017.04.
4.- Un cop realitzades les corresponents consultes preliminars de mercat amb les empreses interessades
de conformitat amb la Instrucció interna 1/2014, de 30 de setembre, sobre el procediment i actuacions a
realitzar amb motiu de les consultes preliminars del mercat que es realitzin pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local en les licitacions dels Acord marc i adquisicions centralitzades de
subministrament i serveis amb destinació a les entitats locals de Catalunya, del qual en resultà el
corresponent informe de resultat del procés, de 4 de maig de 2018, que fou publicat al perfil de
contractant de l’entitat.
5.- La Resolució de Presidència núm. 52/2018, de 6 de setembre, va acordar aprovar l’expedient de
contractació de la licitació de l’Acord marc en qüestió, per l’adjudicació de cada un dels sublots en que
es divideix l’Acord marc de subministrament de calderes de biomassa, elements accessoris i serveis
associats amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a un mínim de tres i un màxim de cinc o sis
empreses segons la unitat de licitació, que pugui acomplir l’objecte del contracte de conformitat amb
l’article 221.4 de la LCSP, mitjançant procediment obert, en que tot empresari interessat podrà
presentar una proposició, restant exclosa tota negociació del termes del contracte, d’acord amb el que
preveuen els articles 131 a 140 de la LCSP en relació amb els articles 156 a 158, amb diversos criteris
d’adjudicació. Així mateix, va acordar aprovar els corresponents Plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques, de l'Acord marc (Exp. 2017.04), així com l’autorització de la
corresponent despesa per tal de procedir a la tramitació de l’expedient sens perjudici que en relació a
l’adjudicació de contractes basats per part dels ens locals destinataris, l’expedient té el caràcter de
contractació anticipada ja que es duu a terme d’acord amb allò estipulat en l’article 117 de la LCSP de tal
manera que quedaran supeditats a l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions
que se’n derivin en l’exercici corresponent i, finalment, la publicació del corresponent anunci de licitació
de l’Acord al DOGC, al DOUE, al Perfil del contractant, així com en dos diaris de màxima difusió, segons
s’estableix als articles 135 de la LCSP i 277.2 del TRLMC.
L’Acord marc té com a objecte el subministrament de calderes de biomassa, elements accessoris i serveis
associats, i es qualifica com a contracte mixt de subministraments i serveis dividit en vint-i-tres unitats de
licitació, havent-se d’observar en l’adjudicació de cada unitat de licitació a un mínim de tres i a un màxim
de cinc o sis empreses, en funció de la unitat de licitació. D’acord amb l’article 18 de la LCSP, les normes
que s’han d’observar en la preparació i selecció de l’Acord marc són les del contracte de
subministrament per preus unitaris, estipulades en els articles 16.3 a), atès que és la prestació principal.
En canvi, pel que fa a l’execució del contractes s’hauran d’observar també aquelles disposicions relatives
als contractes de subministraments, així com també, les normes dels contractes de serveis, segons
correspongui.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.4 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva
2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.4 de la LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per aquest PCAP
i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta de normativa concordant aplicable
que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens locals.
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Així mateix, aquest Acord té la qualificació de subministrament de preus unitaris, segons es preceptua a
l’article 16.3.a de la LCSP de tal manera que en aquest sentit, i de conformitat amb els preceptes abans
referenciats, es podrà completar l’oferta presentada en el procés de licitació de l’Acord marc davant el
CCDL, així com concretar-la també en els posteriors contractes basats davant les entitats destinatàries
pel que fa, si s’escau, als accessoris i/o complements.
Els destinataris dels subministraments i serveis associats objecte d’aquest Acord marc són els actuals
membres de l’ACM i el CCDL i els ens locals que estan vinculats a aquests, així com els seus ens
dependents i els consorcis que gestionen serveis locals o activitats d’interès local en què participen
aquests ens locals vinculats, aquells altres ens que realitzin activitats d’interès local en règim de
concessió administrativa, conveni o altre tipus d’acords, sempre i quan els gestors siguin entitats sense
ànim de lucre, així com aquelles altres entitats previstes en el reglament de la Central de contractació de
l’ACM, en els termes previstos al PCAP d’aplicació.
El seu valor estimat, de conformitat amb el que disposa la clàusula novena del PCAP, s’ha calculat en
funció dels preus dels contractes basats previstos pel període inicial i les seves possibles pròrrogues fins
a un màxim de quaranta-vuit mesos, període inicial i pròrrogues, i ascendeix a la suma de 16.357.641,00
euros. En aquest sentit, el valor estimat total, incloses les modificacions previstes a la clàusula seixantanovena del plec (fins a un màxim del 30%) és de 21.264.933,00 euros. El pressupost base de licitació és
el valor dels contractes basats a tramitar durant el període d’execució inicial de l’Acord marc, de vint-iquatre mesos, i es xifra en la quantitat total estimada 9.387.277,00 euros.
La forma d’adjudicació de l’Acord marc ha estat mitjançant procediment obert, en què tot empresari
interessat ha pogut presentar una proposició, restant exclosa tota negociació del termes del contracte,
mitjançant diversos criteris d’adjudicació, tal i com s’estableix a les clàusules 14 i ss. del PCAP, en relació
als articles 26 i 27 de la DN i 131 a 140 en relació al 145 i ss. de la LCSP.
6.- En data 3 d’octubre de 2018, fou portada a terme una sessió informativa a la seu del CCDL, dirigida a
totes les empreses interessades en participar en la licitació de l’Acord marc, de la que en resultà un
document de preguntes i respostes formulades, que fou publicat al perfil de contractant de l’entitat.
7.- En data 18 d’octubre de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació, en sessió privada, per tal de
procedir a l’obertura dels sobres “A” (documentació general), i els membres de la Mesa van constatar
les empreses que havien presentat proposicions per participar en la licitació en temps i forma, que
seguidament es relacionen:
Registre entrada

Data

Hora

Mitjà

Empresa

NIF

E/000148-2018

15/10/2018

12:09:15

Digital

GILABERT MIRO SA

A43105220

E/000149-2018

15/10/2018

12:31:01

Digital

B62482856

E/000152-2018

15/10/2018

17:53:51

Digital

E/000153-2018

16/10/2018

00:34:10

Digital

ENG ENERGIA I RESIDUS, SL
CLUSELLS & ROCA
ENGINYERS, SL
SUNO ENGINYERIA DE
SERVEIS ENERGÈTICS, SCCLP

E/000154-2018

16/10/2018

10:42:35

Digital

B64217425

E/000156-2018

16/10/2018

12:49:12

Digital

TONDO ENERGIA SL
SALTOKI LOGÍSTICA
ZARAGOZA, SA

A50993195

E/000160-2018

16/10/2018

13:37:58

Digital

J.FAMADAS,SLU

B64456270

E/000161-2018

16/10/2018

13:45:19

Digital

ECONOVA EUROPE, S.L.

B66351255

B62837000
F55246516
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E/000163-2018

16/10/2018

15:47:02

Digital

E/000164-2018

16/10/2018

15:47:58

Digital

E/000166-2018

16/10/2018

16:36:30

Digital

E/000167-2018

16/10/2018

16:48:47

Digital

E/000168-2018

16/10/2018

16:52:58

E/000169-2018
E/000170-2018
E/000172-2018
E/000180-2018
E/000182-2018
E/000184-2018
E/000186-2018

16/10/2018

E/000174-2018

SURIS, S.L.
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA,
S.A.U.
SUD ENERGIES RENOVABLES,
S.L

B08988149
A58295031
B63967640
B64506231

Digital

INSTALSUD 2007 SL
ENERGRUP BIO RENOVABLES
S.L.

17:29:16
18:07:45
18:22:27
20:34:26
21:35:09
22:38:13
23:34:34

Digital

DEKRA Ambio SA

A08507915

Digital

COMERCIAL VALLESANA DE
SUMINISTROS, S.A.

16/10/2018

19:31:51

Digital

ALEIX RIFÀ BELTRAN

A08217556
dada de
caràcter
personal

E/000175-2018

16/10/2018

19:39:19

Digital

BOVER GUTIÉRREZ, S.L.

B60443298

E/000179-2018

16/10/2018

20:11:30

Digital

COMET MARTINEZ BOIX,SL

B59950964

E/000181-2018

16/10/2018

21:22:46

Digital

WATT ENERGIA, SL

E/000183-2018

16/10/2018

22:22:34

Digital

Carlos Carrillo Romero

B25727322
dada de
caràcter
personal

16/10/2018

B64448947

Un cop realitzada l’obertura dels Sobres A i analitzada la documentació presentada es va constatar que
la documentació presentada per part de totes les empreses era correcta i adequada al que disposa la
clàusula 156a del PCAP d’aplicació, a excepció de l’existència d’algunes deficiències, acordant-se
requerir l’esmena de les deficiències detectades que seguidament es relacionen:
•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa Comercial Vallesana de
Suministros SA:
o Manca l’acreditació de la solvència tècnica de l’empresa, de conformitat amb el disposat a
l’apartat A.01 de la clàusula 16 del PCAP, atès que s’ha intentat consultar les dades inscrites al
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) i no ha estat possible accedir-hi.

•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa J. FAMADAS S.L.U:
o Manca l’acreditació de la solvència econòmica i la solvència tècnica de l’empresa, de
conformitat amb el disposat a l’apartat A.01 de la clàusula 16 del PCAP, atès que s’ha intentat
consultar les dades inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) i no
ha estat possible accedir-hi.

•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa SALTOKI LOGÍSTICA ZARAGOZA
S.A:
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o Manca l’acreditació de la solvència tècnica de l’empresa, de conformitat amb el disposat a
l’apartat A.01 de la clàusula 16 del PCAP.
•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa TONDO ENERGIA SL:
o Manca clarificar si l’operador econòmic es basa en la capacitat de l’altre entitat respecte la qual
s’ha aportat el formulari DEUC, ja que en el DEUC de l’empresa TONDO ENERGIA SL s’ha
declarat que NO es basa en la capacitat d’altres entitats.

•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa WATT ENERGIA SL:
o Manca l’aportació del formulari DEUC de l’operador econòmic en el qual l’empresa WATT
ENERGIA SL recórrer a la seva capacitat per satisfer els criteris de selecció establerts en el PCAP,
de conformitat amb el disposat en el PCAP i el formulari DEUC.

Una vegada practicats per la Secretaria de l’entitat els requeriments acordats per la Mesa als que s’ha
fet referència en el paràgraf anterior, aquesta, en la seva sessió de 24 d’octubre de 2018, en sessió
privada, va constatar que el requeriment practicat va ser atès degudament per part de les empreses
requerides dins el termini conferit, no obstant, en la comprovació de la documentació la Mesa de
contractació va acordar:
• L’admissió de les empreses licitadores que es relacionen seguidament, en els lots o sublots que es
detallen, a l’haver quedat acreditat que es compleixen els criteris de selecció establerts en els plecs:
•

ALEIX RIFÀ BELTRAN: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4.
CARLOS CARRILLO ROMERO: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.
CLUSELLS & ROCA ENGINYERS S.L: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2.
COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS S.A: Lots 2 i 3, Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
COMET MARTINEZ BOIX S.L: Lot 3, Sublots 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
DEKRA AMBIO S.A.U: Sublots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.
ECONOVA EUROPE S.L: Lot 2, Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.
ENERGRUP BIO RENOVABLES S.L: Lots 2 i 3 Sublot 4.1.
ENG ENERGIA I RESIDUS S.L: Sublots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.
GILABERT MIRO S.A: Sublot 4.4.
SALTOKI LOGÍSTICA ZARAGOZA S.A: Lots 2 i 3
SUD ENERGIES RENOVABLES S.L: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS SCCLP: Sublots 1.1.1,1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.
SURIS S.L: Sublots 1.1.2, 1.1.3.
TONDO ENERGIA S.L: Lots 2 i 3, Sublots 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA S.A.U: Lots 2 i 3, Sublots 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
WATT ENERGIA S.L: Lots 2 i 3.
L’exclusió de les empreses licitadores que seguidament es relacionen, en els lots o sublots que es
detallen i d’acord amb els motius d’exclusió que s’esmenten a continuació:
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- BOVER GUTIÉRREZ S.L: S’acorda excloure-la de la licitació en els lots 2 i 3 perquè els imports de
solvència econòmica i financera acreditats per l’empresa són inferiors als requerits als plecs per
aquesta unitat de licitació, d’acord amb la clàusula 16 i 9 del PCAP.
- COMET MARTINEZ BOIX S.L: S’acorda excloure-la de la licitació en el lot 2 perquè els imports de
solvència econòmica i financera acreditats per l’empresa són inferiors als requerits als plecs per
aquesta unitat de licitació, d’acord amb la clàusula 16 i 9 del PCAP.
- INSTALSUD 2007 S.L: S’acorda excloure-la de la licitació en el lot 2 perquè els imports de
solvència econòmica i financera i solvència tècnica acreditats per l’empresa són inferiors als
requerits als plecs per aquesta unitat de licitació, d’acord amb la clàusula 16 i 9 del PCAP.
•

Declarar deserts els sublots 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 atès no es van presentar el mínim de tres
empreses licitadores indicat a la clàusula 12a del PCAP.

•

Nomenar com a membres de la Ponència tècnica a la Sra. Anna Mundet, Secció de Manteniment
d’Edificis Municipals, Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, Sra. Mireia Codina i Palou, Experta en Aprofitaments Fusters i Biomassa / Bioeconomia i
Governança del Consorci Tècnic Forestal de Catalunya i Àlex Tarroja i Piera, tècnic jurista dels
Serveis Jurídics de l’ACM, als efectes d’elaborar l’informe que permeti a la Mesa de contractació
comprovar el compliment de les prescripcions tècniques.

8.- Reunits a la seu del Consorci Català pel Desenvolupament Local (sala d’actes), el dia 25 d’octubre de
2018, a les 11:00 hores, es constituí la Mesa de Contractació en sessió pública per portar a terme la
sessió pública d’obertura dels sobres B, relatius a la proposta tècnica de les empreses participants en
l’esmentada licitació, el resultat de la qual fou publicat al perfil de contractant de l’entitat, si bé en
l’esmentada sessió, les actuacions portades a terme es limitaren a l’obertura dels corresponents sobres i
a constatar l’efectiva presentació de les corresponents ofertes, resultant la següent relació de lots als
que s’han presentat cada empresa:
-

ALEIX RIFÀ BELTRAN: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4.
CARLOS CARRILLO ROMERO: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.
CLUSELLS & ROCA ENGINYERS S.L: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2.
COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS S.A: Lots 2 i 3, Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
COMET MARTINEZ BOIX S.L: Lot 3, Sublots 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
DEKRA AMBIO S.A.U: Sublots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.
ECONOVA EUROPE S.L: Lot 2, Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.
ENERGRUP BIO RENOVABLES S.L: Lots 2 i 3 Sublot 4.1.
ENG ENERGIA I RESIDUS S.L: Sublots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.
GILABERT MIRO S.A: Sublot 4.4.
SALTOKI LOGÍSTICA ZARAGOZA S.A: Lots 2 i 3
SUD ENERGIES RENOVABLES S.L: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS SCCLP: Sublots 1.1.1,1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.
SURIS S.L: Sublots 1.1.2, 1.1.3.
TONDO ENERGIA S.L: Lots 2 i 3, Sublots 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA S.A.U: Lots 2 i 3, Sublots 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
WATT ENERGIA S.L: Lots 2 i 3.
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En aquesta sessió el Secretari va fer constar que l’empresa BOVER GUTIERREZ SL havia fet arribar la seva
disconformitat, a través dels serveis tècnics de l’ACM-CCDL, en relació amb l’acord adoptat per la Mesa
de contractació sobre la seva exclusió com a empresa licitadora i demanà que es procedís a revisar la
documentació aportada al considerar que sí que s’havia acreditat suficientment la solvència econòmica i
financera. Immediatament, la Mesa procedí a comprovar aquest extrem i, certament, constatà que
s’havia produït un error material en l’anàlisi i valoració de la documentació del Sobre A d’aquesta
empresa, atès que efectivament aquesta complia els mínims de solvència exigits al PCAP. Com a
conseqüència, la Mesa acordà per unanimitat readmetre a l’esmentada empresa en els Lots 2 i 3 a
través de l’eina del Sobre Digital.
Un cop readmesa l’empresa, els membres de la Mesa constataren que s’havia obert el sobre B de
l’oferta presentada per l’empresa Bover en el lot 3, però que, altrament, hi havia una incidència en
l’obertura del sobre B d’aquesta empresa en el Lot 2, ja que apareixia com a “pendent de reobertura”
sense cap documentació adjunta. Immediatament la Mesa es posà en contacte amb el servei de suport
del Consorci AOC per tal de resoldre la incidència, el qual indicà que al no aparèixer l’opció d’aplicar
novament credencials per part d’un dels custodis es convoqués una nova sessió de la Mesa per poder
procedir a obrir el sobre bloquejat, que s’agendà pel mateix dia 25 d’octubre de 2018 a les 14:00.
En aquesta sessió posterior, la Mesa constatà que encara no s’havia desbloquejat el Sobre en qüestió, i
per aquest motiu, s’acordà finalitzar la sessió i s’emplaçà a una posterior sessió un cop els serveis tècnics
del Consorci AOC, gestors de l’eina del Sobre Digital, haguessin resolt la incidència tècnica.
9.- En aquest sentit, i un cop el Consorci AOC comunicà a que s’havia solucionat la incidència, es procedí
a l’obertura dels sobres bloquejats, i es relacionaren les empreses admeses que havien presentat
efectivament proposició tècnica, segons el següent detall, i es deixà constància que l’examen i valoració
de totes elles s’efectuaria per la ponència tècnica:
-

ALEIX RIFÀ BELTRAN: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4.
BOVER GUITIÉRREZ SL: Lot 2 i 3.
CARLOS CARRILLO ROMERO: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.
CLUSELLS & ROCA ENGINYERS S.L: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2.
COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS S.A: Lots 2 i 3, Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
COMET MARTINEZ BOIX S.L: Lot 3, Sublots 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
DEKRA AMBIO S.A.U: Sublots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.
ECONOVA EUROPE S.L: Lot 2, Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.
ENERGRUP BIO RENOVABLES S.L: Lots 2 i 3, Sublot 4.1.
ENG ENERGIA I RESIDUS S.L: Sublots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.
GILABERT MIRO S.A: Sublot 4.4.
SALTOKI LOGÍSTICA ZARAGOZA S.A: Lots 2 i 3
SUD ENERGIES RENOVABLES S.L: Sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS SCCLP: Sublots 1.1.1,1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.
SURIS S.L: Lot 2 i 3.
TONDO ENERGIA S.L: Lots 2 i 3, Sublots 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA S.A.U: Lots 2 i 3, Sublots 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
WATT ENERGIA S.L: Lots 2 i 3.
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10.- En data 18 de desembre de 2018, la Mesa de contractació es constituí en sessió privada per a la
valoració de les proposicions presentades en el Sobre B i, en primera instància, el Secretari exposà que
el passat 19 de novembre de 2018 la ponència tècnica de suport a la Mesa es reuní per a l’anàlisi
d’aquestes proposicions, en relació a la qual va emetre un informe, que va ser traslladat a la Mesa per a
la seva consideració, i en el qual proposava a la Mesa la pràctica d’alguns requeriments per aclarir o
demanar informació complementària. Per aquest motiu, la Mesa de contractació una vegada
comprovada i valorada la documentació presentada, acordà per unanimitat les següents consideracions:
- Es detectà que algunes empreses que han presentat oferta en el lot 2 i 3, havien presentat més d’un
model de caldera per cada tipus previst en els plecs (lot 2: tipus 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7 i lot 3:
tipus 3.1, 3.2 i 3.3). En aquest sentit, i d’acord amb els plecs d’aplicació, així com dels annexos i models
de proposicions que contenen els plecs, es sol·licitava únicament un model de caldera per a cada tipus.
Els membres de la Mesa, d’acord amb la proposta formulada per la ponència tècnica, acorden per
unanimitat tenir en compte únicament el primer model presentat per a cada tipus de caldera en les
proposicions dels lots 2 i 3 de les empreses licitadores que es relacionen seguidament, als efectes de
poder valorar i puntuar una caldera, tal i com es determina en els plecs d’aplicació i poder garantir la
selecció de com a mínim 3 empreses:
- Lot 2: SURIS SL, ECONOVA EUROPE, ENERGRUP BIO, TONDO ENERGIA, VEOLIA i WATT
ENERGIA SL
- Lot 3: SURIS SL; ENERGRUP BIO, TONDO ENERGIA, VEOLIA i WATT ENERGIA SL
- Respecte l’oferta presentada per “ALEIX RIFÀ BELTRAN”, es determinà que:
o En relació a la proposició dels sublot 1.1.1 a 1.1.4 i, concretament, amb la identificació d’un
mínim de 2 proveïdors de biocombustible (estella/pèl.let segons s’escaigui), manca acreditar un
proveïdor d'estella, com a mínim.
- Respecte l’oferta presentada per “DEKRA AMBIO SAU”, es determinà que:
o En relació a la proposició dels sublots 1.2.1 a 1.2.4 i, concretament, en relació al resum de la
part econòmica del projecte, s’aporta un pressupost general de l’obra, però el detall d’aquest
pressupost no és llegible. Per la qual cosa es proposa requerir l’aportació de la documentació
en un format que sigui llegible i per tant, es pugui valorar.
- Respecte l’oferta presentada per “ENG ENERGIA I RESIDUS, SL”, es determinà:
o En relació a la proposició dels sublots 1.2.1 a 1.2.4 i, concretament, en relació a l’apartat del
Detall de la planificació i durada de les actuacions, el model de projecte presentat indica que
s’especifica en l’Annex VII, però en l’exemple aportat no s’especifica aquesta informació. De
manera que es proposa el requeriment d’aportació de documentació complementària sobre
aquest extrem.
- Respecte l’oferta presentada per “COMERCIAL VALLESANA SUMINISTROS, SA”, es determinà:
o En relació a la proposició del lot 2, es proposa realitzar els següents requeriments, d’acord amb
el següent detall:
Caldera tipus 2.1: no s’especifica les emissions segons EN303-5, eficiència.
Caldera tipus 2.2: no s’especifica les emissions segons EN303-5, eficiència.
Caldera tipus 2.4: no s’especifica les emissions segons EN303-5, eficiència.
Caldera tipus 2.5: per tal de poder valorar si la caldera compleix amb les prescripcions
tècniques mínimes, manca l’aportació de la ISO9001, així com també informació sobre
les emissions EN, la garantia mínima de 2 anys del fabricant i si la caldera conté una
sonda lambda.
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Caldera tipus 2.6: per tal de poder valorar si la caldera compleix amb les prescripcions
tècniques mínimes, manca l’aportació de la ISO9001, així com també informació sobre
les emissions EN, la garantia mínima de 2 anys del fabricant i si la caldera conté una
sonda lambda.
Caldera tipus 2.7: per tal de poder valorar si la caldera compleix amb les prescripcions
tècniques mínimes, manca l’aportació de la ISO9001, així com també informació sobre
les emissions EN, la garantia mínima de 2 anys del fabricant i si la caldera conté una
sonda lambda.
o

En relació a la proposició del lot 3, es proposa realitzar els següents requeriments, d’acord amb
el següent detall:
Caldera tipus 3.1: manca l’aportació del catàleg de la caldera que proposen, on
s’especifiquin les dades tècniques concretes del model presentat, tot proposant requerir
la documentació complementària.
Caldera tipus 3.2: manca l’aportació del catàleg de la caldera que proposen, on
s’especifiquin les dades tècniques concretes del model presentat, tot proposant requerir
la documentació complementària.
Caldera tipus 3.3: manca l’aportació del catàleg de la caldera que proposen, on
s’especifiquin les dades tècniques concretes del model presentat, tot proposant requerir
la documentació complementària.

- Respecte l’oferta presentada per “ECONOVA EUROPA SL”, es determinà que:
o En relació a la proposició del lot 2, es proposa realitzar els següents requeriments, d’acord amb
el següent detall:
Caldera tipus 2.1: manca l’aportació del catàleg de la caldera que proposen, on
s’especifiquin les dades tècniques concretes del model presentat.
Caldera tipus 2.2: manca l’aportació del catàleg de la caldera que proposen, on
s’especifiquin les dades tècniques concretes del model presentat.
Caldera tipus 2.3: manca l’aportació del catàleg de la caldera que proposen, on
s’especifiquin les dades tècniques concretes del model presentat.
Caldera tipus 2.4: manca l’aportació del catàleg de la caldera que proposen, on
s’especifiquin les dades tècniques concretes del model presentat.
Caldera tipus 2.5: manca l’aportació del catàleg de la caldera que proposen, on
s’especifiquin les dades tècniques concretes del model presentat.
Caldera tipus 2.6: manca l’aportació del catàleg de la caldera que proposen, on
s’especifiquin les dades tècniques concretes del model presentat.
Caldera tipus 2.7: manca l’aportació del catàleg de la caldera que proposen, on
s’especifiquin les dades tècniques concretes del model presentat.
- Respecte l’oferta presentada per “WATT ENERGIA SL”, es determina que:
o En relació a la proposició del lot 2, es proposa realitzar els següents requeriments, d’acord amb
el següent detall:
Caldera tipus 2.1: en relació a l’increment de l’eficiència s’indica 105,5%, sense indicar
si es millora l'eficiència prevista en el PPT (Classe 5 (A+). Així mateix, manca l’aportació
del catàleg de la caldera presentada. En aquest sentit, es proposa requerir si es millora
l’eficiència prevista en els plecs, així com l’aportació del catàleg de la caldera ofertada.
Caldera tipus 2.2: en relació a l’increment de l’eficiència s’indica 102,7%, sense indicar
si es millora l'eficiència prevista en el PPT (Classe 5 (A+). Així mateix, manca l’aportació
del catàleg de la caldera presentada. En aquest sentit, es proposa requerir si es millora
l’eficiència prevista en els plecs, així com l’aportació del catàleg de la caldera ofertada.
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Caldera tipus 2.3: en relació a l’increment de l’eficiència s’indica 91,9%, sense indicar
si es millora l'eficiència prevista en el PPT (Classe 5 (A+). Així mateix, manca l’aportació
del catàleg de la caldera presentada. En aquest sentit, es proposa requerir si es millora
l’eficiència prevista en els plecs, així com l’aportació del catàleg de la caldera ofertada.
Caldera tipus 2.4: en relació a l’increment de l’eficiència s’indica 91,7%, sense indicar
si es millora l'eficiència prevista en el PPT (Classe 5 (A+). Així mateix, manca l’aportació
del catàleg de la caldera presentada. En aquest sentit, es proposa requerir si es millora
l’eficiència prevista en els plecs, així com l’aportació del catàleg de la caldera ofertada.
Caldera tipus 2.5: en relació a l’increment de l’eficiència s’indica 91,8%, sense indicar
si es millora l'eficiència prevista en el PPT (Classe 5 (A+). Així mateix, manca l’aportació
del catàleg de la caldera presentada. En aquest sentit, es proposa requerir si es millora
l’eficiència prevista en els plecs, així com l’aportació del catàleg de la caldera ofertada.
Caldera tipus 2.6: en relació a l’increment de l’eficiència s’indica 95,3%, sense indicar
si es millora l'eficiència prevista en el PPT (Classe 5 (A+). Així mateix, manca l’aportació
del catàleg de la caldera presentada. En aquest sentit, es proposa requerir si es millora
l’eficiència prevista en els plecs, així com l’aportació del catàleg de la caldera ofertada.
Caldera tipus 2.7: en relació a l’increment de l’eficiència s’indica 92,4%, sense indicar
si es millora l'eficiència prevista en el PPT (Classe 5 (A+). Així mateix, manca l’aportació
del catàleg de la caldera presentada. En aquest sentit, es proposa requerir si es millora
l’eficiència prevista en els plecs, així com l’aportació del catàleg de la caldera ofertada.
o En relació a la proposició del lot 3, es proposa realitzar els següents requeriments, d’acord amb
el següent detall:
Caldera tipus 3.1: en relació a l’increment de l’eficiència s’indica 91,7%, sense indicar
si es millora l'eficiència prevista en el PPT (Classe 5 (A+). Així mateix, manca l’aportació
del catàleg de la caldera presentada. En aquest sentit, es proposa requerir si es millora
l’eficiència prevista en els plecs, així com l’aportació del catàleg de la caldera ofertada.
Caldera tipus 3.2: en relació a l’increment de l’eficiència s’indica 91,8%, sense indicar
si es millora l'eficiència prevista en el PPT (Classe 5 (A+). Així mateix, manca l’aportació
del catàleg de la caldera presentada. En aquest sentit, es proposa requerir si es millora
l’eficiència prevista en els plecs, així com l’aportació del catàleg de la caldera ofertada.
Caldera tipus 3.3: en relació a l’increment de l’eficiència s’indica 95,3%, sense indicar
si es millora l'eficiència prevista en el PPT (Classe 5 (A+). Així mateix, manca l’aportació
del catàleg de la caldera presentada. En aquest sentit, es proposa requerir si es millora
l’eficiència prevista en els plecs, així com l’aportació del catàleg de la caldera ofertada.
- Respecte l’oferta presentada per “SALTOKI LOGÍSTICA ZARAGOZA SA”, es determina que:
o En relació a la proposició del lot 2, es proposa realitzar els següents requeriments, d’acord amb
el següent detall:
Caldera tipus 2.5: manca l’aportació del catàleg de la caldera que proposen, on
s’especifiquin les dades tècniques concretes del model presentat.
o En relació a la proposició del lot 3, es proposa realitzar els següents requeriments, d’acord amb
el següent detall:
Caldera tipus 3.3: cal requerir un aclariment sobre la classe d’eficiència energètica, per
tal de determinar el compliment de les prescripcions tècniques mínimes, ja que al
document "Fulls annexes característiques calderes lot 3" s’indica que és de Classe 5, i
en canvi en el "Catàleg biomassa licitació Catalunya v.1." s’indica que és de Classe 4.
- Respecte l’oferta presentada per “BOVER GUTIERREZ SL”, es determina que:
o En relació a la proposició del lot 3, es proposa realitzar els següents requeriments, d’acord amb
el següent detall:
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Caldera tipus 3.1: manca l’aportació del catàleg o la fitxa tècnica de la caldera que
proposen, on s’especifiquin les dades tècniques concretes del model presentat per tal
de poder-lo valorar.
Caldera tipus 3.2: manca l’aportació del catàleg o la fitxa tècnica de la caldera que
proposen, on s’especifiquin les dades tècniques concretes del model presentat per tal
de poder-lo valorar.
Caldera tipus 3.3: manca l’aportació del catàleg o la fitxa tècnica de la caldera que
proposen, on s’especifiquin les dades tècniques concretes del model presentat per tal
de poder-lo valorar.
- Respecte l’oferta presentada per “COMET MARTINEZ-BOIX SL”, es determina que:
o En relació a la proposició del lot 3, es proposa realitzar els següents requeriments, d’acord amb
el següent detall:
Caldera tipus 3.1: manca l’aportació de la ISO9001, així com també informació sobre
les emissions EN, la garantia mínima de 2 anys del fabricant i si la caldera conté una
sonda lambda.
Caldera tipus 3.2: manca l’aportació de la ISO9001, així com també informació sobre
les emissions EN, la garantia mínima de 2 anys del fabricant i si la caldera conté una
sonda lambda.
Caldera tipus 3.3: manca l’aportació de la ISO9001, així com també informació sobre
les emissions EN, la garantia mínima de 2 anys del fabricant i si la caldera conté una
sonda lambda.
- Respecte l’oferta presentada per “TONDO ENERGIA SL”, es determina que:
o En relació a la proposició dels sublots 4.1 a 4.4, es proposa realitzar un requeriment d’aportació
de documentació complementària respecte al declarat en l’Annex 5.
11.- La Mesa de contractació reunida de nou en sessió privada, en data 23 de gener de 2019, es constituí
per a l’anàlisi i valoració de les proposicions presentades en el Sobre B, i en primer terme, recordà que
en data de 18 de desembre de 2018 i 4 de gener de 2019, la Ponència tècnica procedí a la valoració de
les respostes efectuades als requeriments esmentats, així com també, efectuà una proposta de
puntuació de les proposicions segons els criteris d’adjudicació establerts a la clàusula 18a del PCAP,
consideracions que quedaren recollides a un informe tècnic de data 11 de gener de 2019.
En aquest sentit, els membres de la Mesa analitzaren les proposicions tècniques presentades i l’informe
tècnic de la Ponència i, per unanimitat, acordaren subscriure les consideracions recollides a l’informe de
referència i van fer seva la proposta de valoració i puntuació resultant. D’altra banda, també acordà
excloure de la licitació les següents empreses:
•
•
•

L’empresa COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA del lot 3, per no haver presentat un
model concret de caldera, tal i com es requereix en la clàusula dissetena del PCAP.
L’empresa ECONOVA EUROPE SL dels sublots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4, per no haver presentat
efectivament proposició tècnica en aquests sublots d’acord amb la clàusula dissetena del PCAP,
al no constar cap documentació presentada.
L’empresa BOVER GUTIERREZ SL del lot 2, per haver presentat en el Sobre B un model de
calderes contenitzades que no són objecte de licitació en aquest lot, d’acord amb les
prescripcions tècniques del PPT.
L’empresa BOVER GUTIERREZ SL en la resposta al requeriment d’aclariments de la proposició
tècnica del lot 3, efectuat per la Mesa, va aportar sense haver-li requerit, a banda de la
documentació complementària del lot 3, l’oferta tècnica per al lot 2. La Mesa de contractació
no pot acceptar aquesta documentació ja que comportaria admetre una modificació de l’oferta
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presentada inicialment. Els requeriments d’aclariments en cap cas poden comportar que les
empreses licitadores puguin modificar l’oferta presentada ja que es vulneraria un dels principis
rectors en la contractació pública com és la igualtat de tracte entre licitadors.
12.- El dia 25 de gener de 2019, la Mesa de Contractació en sessió pública va procedir a fer l’obertura
dels Sobres C, relatius a les ofertes econòmiques, fent lectura de cada una de les proposicions
presentades.
En aquesta sessió es constatà que algun dels models de caldera tipus ofertats en la proposició econòmica
de WATT ENERGIA SL, en els lots 2 i 3, presumiblement no complien amb les prescripcions tècniques
mínimes exigides, ja que la potència indicada del model ofertat, no es trobava dins de la franja de KW
requerida en els plecs d’aplicació.
Davant la detecció d’aquest error, la Mesa acordà per unanimitat sol·licitar a la ponència tècnica de
suport i al comitè d’experts que comprovés aquests extrems amb la documentació tècnica aportada per
l’empresa, així com amb l’anàlisi i valoració efectuada, als efectes de poder esmenar, si s’escau, l’error
material o de fet detectat.
Així doncs, a efectes de valorar aquest incident i les propostes econòmiques presentades per les
empreses licitadores admeses, la Mesa de contractació, en data de 12 de març de 2019, es constituí i
recordà que la Ponència tècnica de l’Acord marc es reuní en data 15 de febrer de 2019 i estimà que
s’havien produït errors materials o de fet en la valoració de les proposicions de l’empresa WATT ENERGIA
SL relatives als lots 2 i 3. És així, que els membres de la Mesa manifestaren l’existència d’un error
material o de fet en la valoració d’aquestes proposicions, atès que aquestes no compleixen amb les
prescripcions tècniques exigides al PPT, d’acord amb el següent detall:
Les calderes tipus 2.1, 2.4 i 2.7 proposades per WATT ENERGIA SL no compleixen les prescripcions
tècniques mínimes exigides, al no complir amb la potència mínima exigida en el PPT:
Caldera tipus 2.1: BIOCURVE BCH 30
Caldera tipus 2.4: LINDER & SOMMERAUER SL 80
Caldera tipus 2.7: HERZ FIREMATIC 500
La caldera tipus 3.1 proposada per WATT ENERGIA SL no compleix les prescripcions tècniques
mínimes exigides, al no complir amb la potència mínima exigida en el PPT:
Caldera tipus 3.1: LINDER SOMMERAUER SL80
Per tots aquests motius, la Mesa de contractació acordà excloure l’empresa WATT ENERGIA SL de la
licitació dels lots 2 i 3 de l’Acord marc.
Seguidament, la Mesa analitzà detingudament els resultats de l’obertura de les propostes econòmiques
realitzada el passat 25 de gener, del qual es van fer avinents les següents consideracions respecte de la
proposició econòmica del lot 2 presentada per l’empresa ECONOVA EUROPE SL :
-

En primer terme, es destacà que la Mesa en sessió de 18 de desembre de 2018, va determinar
que, en relació a les proposicions del Sobre B que presentaven més d’un model de caldera per
cada tipus de caldera dels lots 2 i 3, es prendria en consideració com a proposició tècnica
únicament el primer model de caldera presentat per a cadascun dels tipus de caldera del Lot 2 i
3.
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Aquesta interpretació afectà a les proposicions presentades en el lot 2 per les empreses SURIS
SL, ECONOVA EUROPE, ENERGRUP BIO, TONDO ENERGIA, VEOLIA i WATT ENERGIA SL i, en el lot
3, per les empreses SURIS SL; ENERGRUP BIO, TONDO ENERGIA, VEOLIA i WATT ENERGIA SL.
- A tenor del criteri general descrit, la proposició tècnica admesa del lot 2 de l’empresa
ECONOVA EUROPE SL, estava configurada pels models següents:

-

Caldera tipus 2.1: Model FROILING P4 38.
Caldera tipus 2.2: Model FROILING P4 90.
Caldera tipus 2.3: Caldera tipus 2.4: Model FROILING T4 90.
Caldera tipus 2.5: Model FROILING TX250.
Caldera tipus 2.6: Model FROILING TX250.
Caldera tipus 2.7: Model FROILING TM500.
D’ acord amb les anteriors circumstàncies, la proposició del lot 2 presentada per ECONOVA
EUROPE SL presentava les següents afectacions:
Caldera tipus 2.1: La proposició tècnica admesa correspon al model FROILING P4 38 i,
en canvi, l’oferta econòmica presentada al Sobre C inclou preu únicament pel model
FROILING P4 48.
Caldera tipus 2.2: La proposició tècnica admesa correspon al model FROILING P4 90 i,
en canvi, l’oferta econòmica presentada al Sobre C inclou preu pel model FROILING P4
60, el qual no havia ofertat en el sobre B.
Caldera tipus 2.3: En el Sobre B no es presentà cap model de caldera per aquest tipus, i
en canvi, l’oferta econòmica presentada al Sobre C inclou preu pel model FROILING T4
75.
Caldera tipus 2.4: La proposició tècnica admesa correspon al model FROILING T4 90 i,
en canvi, l’oferta econòmica presentada al Sobre C inclou preu pel model FROILING T4
100.
Caldera tipus 2.5: La proposició tècnica admesa correspon al model FROILING T4 150 i,
en canvi, l’oferta econòmica presentada al Sobre C inclou preu pel model FROILING TX
200.
Caldera tipus 2.6: La proposició tècnica admesa correspon al model FROILING TX250 i,
en canvi, l’oferta econòmica presentada al Sobre C no inclou cap preu per aquest
model.
Caldera tipus 2.7: La proposició tècnica admesa en el Sobre B correspon al model
FROILING TM500, i l’oferta econòmica presentada en el Sobre C també correspon a
aquest model.

Vistes les anteriors estimacions, la Mesa de contractació acordà excloure l’empresa ECONOVA EUROPE
SL de la licitació del lot 2 de l’Acord marc, atès que la proposició econòmica presentada en aquesta
unitat de licitació incloïa preus de models que no es corresponen amb els models declarats admesos en
la valoració de la proposició tècnica, així com també s’aportà preu a la caldera tipus 2.3 la qual no havia
presentat proposició tècnica.
D’altra banda, en aquesta mateixa sessió la Mesa de contractació va fer seves les puntuacions de les
proposicions econòmiques i, per unanimitat, formulà la següent proposta de selecció d’empreses, per
ordre decreixent de les ofertes admeses amb la corresponent puntuació:
SUBLOT 1.1.1 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA (BARCELONA)
1. COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA (95 punts)
2. SUD ENERGIES RENOVABLES SL (82 punts)
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3. CLUSELLS & ROCA ENGINYERS SL (78,45 punts)
4. ALEIX RIFÀ BELTRAN (48,76 punts)
5. SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCCLP (43,68 punts)
SUBLOT 1.1.2 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA (GIRONA)
1.
2.
3.
4.
5.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA (95 punts)
SUD ENERGIES RENOVABLES SL (82 punts)
CLUSELLS & ROCA ENGINYERS SL (78,45 punts)
ALEIX RIFÀ BELTRAN (46,68 punts)
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCCLP (45,76 punts)

SUBLOT 1.1.3 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA (LLEIDA)
1.
2.
3.
4.
5.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA (95 punts)
SUD ENERGIES RENOVABLES SL (82 punts)
ALEIX RIFÀ BELTRAN (45,80 punts)
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCCLP (41,27 punts)
CARLES CARRILLO ROMERO (40,56 punts)

SUBLOT 1.1.4 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA (TARRAGONA)
1.
2.
3.
4.
5.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA (95 punts)
SUD ENERGIES RENOVABLES SL (82 punts)
ALEIX RIFÀ BELTRAN (45,00 punts)
CARLES CARRILLO ROMERO (44,53 punts)
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCCLP (42,31 punts)

SUBLOT 1.2.1 REDACCIÓ DE PROJECTES (BARCELONA)
1.
2.
3.
4.
5.

ALEIX RIFÀ BELTRAN (96 punts)
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA SL (93 punts)
DEKRA AMBIO SAU (90 punts)
ENG ENERGIA I RESIDUS SL (87 punts)
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP (86 punts)

SUBLOT 1.2.2 REDACCIÓ DE PROJECTES (GIRONA)
1.
2.
3.
4.
5.

ALEIX RIFÀ BELTRAN (96 punts)
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA SL (93 punts)
DEKRA AMBIO SAU (90 punts)
ENG ENERGIA I RESIDUS SL (87 punts)
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP (86 punts)

SUBLOT 1.2.3 REDACCIÓ DE PROJECTES (LLEIDA)
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1.
2.
3.
4.
5.

ALEIX RIFÀ BELTRAN (96 punts)
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA SL (93 punts)
DEKRA AMBIO SAU (90 punts)
ENG ENERGIA I RESIDUS SL (87 punts)
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP (86 punts)

SUBLOT 1.2.4 REDACCIÓ DE PROJECTES (TARRAGONA)
1.
2.
3.
4.
5.

ALEIX RIFÀ BELTRAN (96 punts)
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA SL (93 punts)
DEKRA AMBIO SAU (90 punts)
ENG ENERGIA I RESIDUS SL (87 punts)
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP (86 punts)

SUBLOT 1.3.1 DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT (BARCELONA)
1.
2.
3.
4.

ALEIX RIFÀ BELTRAN (94 punts)
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS (77 punts)
SUD ENERGIES RENOVABLES (75,50 punts)
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA (35 punts)

SUBLOT 1.3.2 DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT (GIRONA)
1.
2.
3.
4.

ALEIX RIFÀ BELTRAN (94 punts)
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS (77 punts)
SUD ENERGIES RENOVABLES (75,50 punts)
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA (35 punts)

SUBLOT 1.3.3 DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT (LLEIDA)
1. ALEIX RIFÀ BELTRAN (94 punts)
2. SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS (77 punts)
3. SUD ENERGIES RENOVABLES (75,50 punts)
SUBLOT 1.3.4 DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT (TARRAGONA)
1. ALEIX RIFÀ BELTRAN (94 punts)
2. SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS (77 punts)
3. SUD ENERGIES RENOVABLES (75,50 punts)
LOT 2. SUBMINISTRAMENT DE CALDERES DE BIOMASSA I ACCESSORIS
1. COMERCIAL VALLESANA SUMINISTROS SA (81,38 punts)
2. SALTOKI LOGÍSTICA ZARAGOZA SA (66,09 punts)

15

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16

Expedient de contractació núm. 2017.04
Acord marc de subministrament de calderes de biomassa, elements accessoris i serveis associats amb destinació a les entitats
locals de Catalunya

3.
4.
5.
6.

TONDO ENERGIA SL (64,84 punts)
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SAU (62,70 punts)
ENERGRUP BIO RENOVABLES SL (60,32 punts)
SURIS SL (58,01 punts)

LOT 3. SUBMINISTRAMENT DE CALDERES DE BIOMASSA CONTENITZADES I ACCESSORIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TONDO ENERGIA SL (85 punts)
COMET MARTÍNEZ-BOIX SL (72,89 punts)
VEOLIA SERVIES CATALUNYA SAU (67,77 punts)
BOVER GUTIERRES SL (62,12 punts)
SURIS SL (58,16 punts)
SALTOKI LOGÍSTICA ZARAGOZA SA (56,33 punts)
LOT 4.1. SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU (BARCELONA)
1.
2.
3.
4.
5.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA (91 punts)
ENERGRUP BIO RENOVABLES SL (69,65 punts)
COMET MARTINEZ BOIX SL (57,80 punts)
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SA (47,88 punts)
TONDO ENERGIA SL (34,85 punts)

LOT 4.2. SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU (GIRONA)
1.
2.
3.
4.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA (91 punts)
COMET MARTINEZ BOIX SL (57,80 punts)
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SA (47,88 punts)
TONDO ENERGIA SL (34,85 punts)

LOT 4.3. SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU (LLEIDA)
1.
2.
3.
4.

COMERCIAL VALLESANA DE SUBMINISTROS SA (91 punts)
COMET MARTINEZ BOIX SL (57,80 punts)
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SA (47,88 punts)
TONDO ENERGIA SL (34,85 punts)

LOT 4.4. SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU (TARRAGONA)
1.
2.
3.
4.
5.

COMERCIAL VALLESANA DE SUBMINISTROS SA (91 punts)
COMET MARTINEZ BOIX SL (57,80 punts)
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SA (47,88 punts)
GILABERT MIRO SA (40,54 punts)
TONDO ENERGIA SL (34,85 punts)

Tenint en compte l’anterior classificació, els membres de la Mesa de contractació acorden per
unanimitat proposar a la Comissió Executiva del CCDL l’adjudicació de l’Acord marc de referència a
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favor de les empreses que es relacionen seguidament, per haver estat considerades les ofertes
econòmicament més avantatjoses:
SUBLOT 1.1.1 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA (BARCELONA)
1.
2.
3.
4.
5.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA
SUD ENERGIES RENOVABLES SL
CLUSELLS & ROCA ENGINYERS SL
ALEIX RIFÀ BELTRAN
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCCLP

SUBLOT 1.1.2 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA (GIRONA)
1.
2.
3.
4.
5.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA
SUD ENERGIES RENOVABLES SL
CLUSELLS & ROCA ENGINYERS SL ALEIX RIFÀ BELTRAN
ALEIX RIFÀ BELTRAN
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCCLP

SUBLOT 1.1.3 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA (LLEIDA)
1.
2.
3.
4.
5.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA
SUD ENERGIES RENOVABLES SL
ALEIX RIFÀ BELTRAN
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCCLP
CARLES CARRILLO ROMERO

SUBLOT 1.1.4 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA (TARRAGONA)
1.
2.
3.
4.
5.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA
SUD ENERGIES RENOVABLES SL
ALEIX RIFÀ BELTRAN
CARLES CARRILLO ROMERO
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCCLP

SUBLOT 1.2.1 REDACCIÓ DE PROJECTES (BARCELONA)
1.
2.
3.
4.
5.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA SL
DEKRA AMBIO SAU
ENG ENERGIA I RESIDUS SL
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP

SUBLOT 1.2.2 REDACCIÓ DE PROJECTES (GIRONA)
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1.
2.
3.
4.
5.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA SL
DEKRA AMBIO SAU
ENG ENERGIA I RESIDUS SL
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP

SUBLOT 1.2.3 REDACCIÓ DE PROJECTES (LLEIDA)
1.
2.
3.
4.
5.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA SL
DEKRA AMBIO SAU
ENG ENERGIA I RESIDUS SL
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP

SUBLOT 1.2.4 REDACCIÓ DE PROJECTES (TARRAGONA)
1.
2.
3.
4.
5.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA SL
DEKRA AMBIO SAU
ENG ENERGIA I RESIDUS SL
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP

SUBLOT 1.3.1 DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT (BARCELONA)
1.
2.
3.
4.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS
SUD ENERGIES RENOVABLES
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA

SUBLOT 1.3.2 DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT (GIRONA)
1.
2.
3.
4.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS
SUD ENERGIES RENOVABLES
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA

SUBLOT 1.3.3 DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT (LLEIDA)
1.
2.
3.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS
SUD ENERGIES RENOVABLES

SUBLOT 1.3.4 DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT (TARRAGONA)
1.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
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2.
3.

SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS
SUD ENERGIES RENOVABLES

LOT 2. SUBMINISTRAMENT DE CALDERES DE BIOMASSA I ACCESSORIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COMERCIAL VALLESANA SUMINISTROS SA
SALTOKI LOGÍSTICA ZARAGOZA SA
TONDO ENERGIA SL
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SAU
ENERGRUP BIO RENOVABLES SL
SURIS SL

LOT 3. SUBMINISTRAMENT DE CALDERES DE BIOMASSA CONTENITZADES I ACCESSORIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TONDO ENERGIA SL
COMET MARTÍNEZ-BOIX SL
VEOLIA SERVIES CATALUNYA SAU
BOVER GUTIERRES SL
SURIS SL
SALTOKI LOGÍSTICA ZARAGOZA SA

LOT 4.1. SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU (BARCELONA)
1.
2.
3.
4.
5.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA
ENERGRUP BIO RENOVABLES SL
COMET MARTINEZ BOIX SL
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SA
TONDO ENERGIA SL

LOT 4.2. SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU (GIRONA)
1.
2.
3.
4.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA
COMET MARTINEZ BOIX SL
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SA
TONDO ENERGIA SL

LOT 4.3. SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU (LLEIDA)
1.
2.
3.
4.

COMERCIAL VALLESANA DE SUBMINISTROS SA
COMET MARTINEZ BOIX SL
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SA
TONDO ENERGIA SL

LOT 4.4. SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU (TARRAGONA)
1.
2.

COMERCIAL VALLESANA DE SUBMINISTROS SA
COMET MARTINEZ BOIX SL
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3.
4.
5.

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SA
GILABERT MIRO SA
TONDO ENERGIA SL

Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació, que s’estima correcta i degudament motivada,
i una vegada examinada la documentació presentada que fa referència l’article 150 de la LCSP, es
constata que la totalitat de les empreses proposades per a ser seleccionades han presentat degudament
la documentació requerida.
Vist que la Intervenció del CCDL ha emès informe de fiscalització previ a l’adjudicació favorable.
Vistos els antecedents de fet i fonaments de dret abans esmentats, i a l’empara de les facultats que té
atribuïdes aquesta Presidència, es proposa a aquesta Comissió, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Adjudicar l’Acord marc de subministrament de calderes de biomassa, elements accessori i
serveis associats amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2017.04), d’acord amb el
següent detall d’empreses seleccionades per cada unitat de licitació, de conformitat amb la proposta
d’acord de la Mesa de Contractació pel que es qualificaven les ofertes presentades i s’acordava el seu
ordre classificatori per unitat de licitació proposant les que foren considerades ofertes econòmiques
més avantatjoses per cada un d’ells, adjunt a la present, i de conformitat amb els plecs recollits al PCAP
i al PPT que regeixen el present Acord i les ofertes presentades per les empreses participants:
SUBLOT 1.1.1 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA (BARCELONA)
1.
2.
3.
4.
5.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA
SUD ENERGIES RENOVABLES SL
CLUSELLS & ROCA ENGINYERS SL
ALEIX RIFÀ BELTRAN
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCCLP

SUBLOT 1.1.2 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA (GIRONA)
1.
2.
3.
4.
5.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA
SUD ENERGIES RENOVABLES SL
CLUSELLS & ROCA ENGINYERS SL ALEIX RIFÀ BELTRAN
ALEIX RIFÀ BELTRAN
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCCLP

SUBLOT 1.1.3 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA (LLEIDA)
1.
2.
3.
4.
5.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA
SUD ENERGIES RENOVABLES SL
ALEIX RIFÀ BELTRAN
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCCLP
CARLES CARRILLO ROMERO
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SUBLOT 1.1.4 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA (TARRAGONA)
1.
2.
3.
4.
5.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA
SUD ENERGIES RENOVABLES SL
ALEIX RIFÀ BELTRAN
CARLES CARRILLO ROMERO
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCCLP

SUBLOT 1.2.1 REDACCIÓ DE PROJECTES (BARCELONA)
1.
2.
3.
4.
5.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA SL
DEKRA AMBIO SAU
ENG ENERGIA I RESIDUS SL
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP

SUBLOT 1.2.2 REDACCIÓ DE PROJECTES (GIRONA)
1.
2.
3.
4.
5.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA SL
DEKRA AMBIO SAU
ENG ENERGIA I RESIDUS SL
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP

SUBLOT 1.2.3 REDACCIÓ DE PROJECTES (LLEIDA)
1.
2.
3.
4.
5.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA SL
DEKRA AMBIO SAU
ENG ENERGIA I RESIDUS SL
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP

SUBLOT 1.2.4 REDACCIÓ DE PROJECTES (TARRAGONA)
1.
2.
3.
4.
5.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA SL
DEKRA AMBIO SAU
ENG ENERGIA I RESIDUS SL
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP

SUBLOT 1.3.1 DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT (BARCELONA)
1.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
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2.
3.
4.

SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS
SUD ENERGIES RENOVABLES
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA

SUBLOT 1.3.2 DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT (GIRONA)
1.
2.
3.
4.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS
SUD ENERGIES RENOVABLES
CLUSELLS & ROCA ENGINYERIA

SUBLOT 1.3.3 DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT (LLEIDA)
1.
2.
3.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS
SUD ENERGIES RENOVABLES

SUBLOT 1.3.4 DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT (TARRAGONA)
1.
2.
3.

ALEIX RIFÀ BELTRAN
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS
SUD ENERGIES RENOVABLES

LOT 2. SUBMINISTRAMENT DE CALDERES DE BIOMASSA I ACCESSORIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COMERCIAL VALLESANA SUMINISTROS SA
SALTOKI LOGÍSTICA ZARAGOZA SA
TONDO ENERGIA SL
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SAU
ENERGRUP BIO RENOVABLES SL
SURIS SL

LOT 3. SUBMINISTRAMENT DE CALDERES DE BIOMASSA CONTENITZADES I ACCESSORIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TONDO ENERGIA SL
COMET MARTÍNEZ-BOIX SL
VEOLIA SERVIES CATALUNYA SAU
BOVER GUTIERREZ SL
SURIS SL
SALTOKI LOGÍSTICA ZARAGOZA SA

LOT 4.1. SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU (BARCELONA)
1.
2.
3.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA
ENERGRUP BIO RENOVABLES SL
COMET MARTINEZ BOIX SL
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4.
5.

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SA
TONDO ENERGIA SL

LOT 4.2. SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU (GIRONA)
1.
2.
3.
4.

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA
COMET MARTINEZ BOIX SL
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SA
TONDO ENERGIA SL

LOT 4.3. SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU (LLEIDA)
1.
2.
3.
4.

COMERCIAL VALLESANA DE SUBMINISTROS SA
COMET MARTINEZ BOIX SL
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SA
TONDO ENERGIA SL

LOT 4.4. SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU (TARRAGONA)
1.
2.
3.
4.
5.

COMERCIAL VALLESANA DE SUBMINISTROS SA
COMET MARTINEZ BOIX SL
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SA
GILABERT MIRO SA
TONDO ENERGIA SL

Segon.- Excloure de la present licitació les ofertes presentades a instància de les empreses següents, al
no arribar als mínims de solvència requerits, al no complir amb alguna de les prescripcions tècniques, o
per no haver presentat preu per algun dels elements, en els termes que s’esmenten a continuació:
- L’empresa COMET MARTINEZ BOIX S.L: S’acorda excloure-la de la licitació en el lot 2 perquè els
imports de solvència econòmica i financera acreditats per l’empresa són inferiors als requerits als
plecs per aquesta unitat de licitació, d’acord amb la clàusula 16 i 9 del PCAP.
- L’empresa INSTALSUD 2007 S.L: S’acorda excloure-la de la licitació en el lot 2 perquè els imports
de solvència econòmica i financera i solvència tècnica acreditats per l’empresa són inferiors als
requerits als plecs per aquesta unitat de licitació, d’acord amb la clàusula 16 i 9 del PCAP.
- L’empresa COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA: del lot 3, per no haver presentat un
model concret de caldera, tal i com es requereix en la clàusula dissetena del PCAP.
- L’empresa ECONOVA EUROPE SL: S’acorda excloure-la de la licitació dels sublots 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3 i 1.1.4, per no haver presentat efectivament proposició tècnica en aquests sublots d’acord
amb la clàusula dissetena del PCAP, al no constar cap documentació presentada.
Així mateix, se l’acorda excloure de la licitació del lot 2 atès que la proposició econòmica
presentada en aquesta unitat de licitació incloïa preus de models que no es corresponen amb els
models declarats admesos en la valoració de la proposició tècnica, així com també s’aportà preu a
la caldera tipus 2.3 la qual no havia presentat proposició tècnica.
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- L’empresa BOVER GUTIERREZ SL: S’acorda excloure-la de la licitació del lot 2, per haver presentat
en el Sobre B un model de calderes contenitzades que no són objecte de licitació en aquest lot,
d’acord amb les prescripcions tècniques del PPT.
- L’empresa WATT ENERGIA SL: S’acorda excloure-la de la licitació dels lots 2 i 3 atès que les
calderes tipus 2.1, 2.4, 2.7 i 3.1 no compleixen les prescripcions tècniques mínimes exigides, al no
complir amb la potència mínima exigida en el PPT.
Tercer.- Declarar deserts els sublots 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 atès no es van presentar el mínim de
tres empreses licitadores admeses indicat a la clàusula 12a del PCAP.
Quart.- Notificar a totes les empreses licitadores el present acord als efectes escaients, tot fent-los
avinent que la formalització del contracte corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article
153.3 de la LCSP, al ésser susceptible de recurs especial en matèria de contractació (article 44.1 de la
LCSP), no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des de que s’hagi practicat la
notificació del present acord a tots els interessats.
Cinquè.- Publicar l’anunci de formalització del contracte d’aquest Acord marc al Diari Oficial de la Unió
Europea, així com en el Perfil de contractant del Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Sisè.- Donar compte de l’adopció d’aquest acord a l’Assemblea General del CCDL.”

I per que així consti, als efectes legals oportuns, expedeixo el present certificat per ordre i amb el vist i
plau de la Presidència, a Barcelona, a nou d’abril de l’any dos mil dinou.
Vist i plau,
El President
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