La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 2092/2021
Referència: AJCOR0303332021
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Essent les 10.00 hores del 16 d’agost de 2021, es reuneix la Mesa de Contractació
a l’objecte de respondre a les al·legacions formulades per l’empresa licitadora
BERNADÍ, SA amb CIF A08449571, amb instància 2021/9299, de 30 d’agost, on
formulen al·legacions a l’acta d’obertura de sobres únics digitals de la Mesa de
Contractació, de 17 d’agost, del procediment de licitació convocat per l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat per a la contractació del subministrament amb instal·lació,
per a l’adquisició del mobiliari necessari, segons projecte de disseny que forma part
de l’expedient com a Plec de prescripcions tècniques (Annex I del PCAP), pel nou
edifici del carrer La Pau núm. 3 i l’actual espai de Serveis Tècnics, ubicat a la planta
baixa del carrer La Pau núm. 4, on se’ls exclou del procediment de licitació per no
acreditar en el moment de la presentació de l’oferta, la solvència tècnica requerida,
de conformitat amb l’acta emesa per aquesta Mesa en data 17 d’agost de 2021, i
publicada en el perfil del contractant en data 20 d’agost de 2021. Expedient núm.
AJCOR0303332021.
La Mesa de Contractació la formen:
1. Presidenta:
2. Vocals:

3. Secretària:

Sra. Montserrat Febrero i Piera, alcaldessa de l’Ajuntament.
Sr. Pablo Fernández Fernández, interventor de l’Ajuntament.
Sra. Marta Puig Puig, secretària acctal. de l’Ajuntament.
Sra. Natàlia Diaz Moreno, lletrada adscrita als serveis jurídics
de l’Ajuntament.
Sra. Maria José Insa Pascual, responsable del servei de
contractació.

Fets
De l’acta d’obertura de sobres digitals emesa per aquesta Mesa en data 17 d’agost
de 2021 i publicada en el perfil del contractant en data 20 d’agost de 2021, se’n
desprèn que es va excloure l’empresa licitadora BERNADÍ, SA amb CIF A08449571,
atès que tot i trobar-se inscrita en el Registre d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) i haver presentat dins el sobre digital, el resum de
dades del RELI actualitzat a data 27 de juliol de 2021, en ell no hi constava
acreditava la solvència tècnica requerida en el PCAP, en aparèixer aquest apartat
del resum de dades presentat en blanc i sense que hi constés cap relació dels
principals subministraments efectuats en els últims tres anys.
De conformitat amb l’establert a la clàusula VI.5.1 del PCAP, relativa a l’acreditació
de la solvència econòmica i tècnica, l’única forma d’acreditació de la mateixa era
mitjançant la documentació que constés inscrita en un registre oficial de licitadors, i
de conformitat amb l’establert a la clàusula VI.6 del PCAP, relativa a la
documentació obligatòria a incloure en els sobres digitals, dins la que s’inclou
l’acreditació de solvència i capacitat, la manca de la mateixa no seria esmenable.
L’empresa exclosa de la licitació ha presentat al·legacions a la seva exclusió
d’aquest procés de licitació, mitjançant instància presentada en aquest Ajuntament
amb registre d’entrada 2021/9299, de 30 d’agost. Concretament, exposen la seva
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Acta de la Mesa de Contractació de resolució d’al·legacions presentades
contra l’acta d’obertura dels sobres únics digitals de la licitació de
subministrament de mobiliari per diverses dependències municipals
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disconformitat per haver estat exclosos sense que se’ls concedís termini per a
esmenar documentació administrativa, i presenten certificat d’inscripció al RELI,
amb número d’inscripció de l’última actualització de dades efectuada el 27 d’abril
de 2021, declaració responsable de vigència de dades que consten en el RELI, i
relació signada de subministrament dels últims tres anys, on consta any, destinatari
del subministrament i import, però tampoc hi consta objecte dels subministraments
efectuats. En la instància sol·licita que sigui revisada la seva solvència tècnica, atès
que en les dades reals que obren en el RELI consta efectivament que la compleixen,
i que sigui acceptada la seva oferta una vegada efectuades les comprovacions
oportunes al respecte per la Mesa de Contractació.
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Conclusió
La Mesa de Contractació ha comprovat, mitjançant accés al RELI, que les dades que
hi consten relatives a l’empresa BERNADÍ SA en data d’11 d’agost de 2021, últim
dia de presentació de sobres digitals, acrediten que disposa sobradament de la
solvència econòmica, tècnica i capacitat de contractar requerides, atès que en
l’apartat relatiu a la solvència tècnica consta relació de subministraments efectuats
en els últims 3 anys, amb el requisit mínim que l'import anual acumulat l'any de
més execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte (això
és 42.841,40€), essent concretament de 1.779.229,40€ per a l’any de més
execució corresponent a l’exercici 2018, amb un contracte de subministrament de
cadires, mobiliari, sofàs i complements destinats a Caixabank.
Igualment es comprova que les dades que consten en el RELI en la data de
consulta efectuada per l’empresa licitadora, 27 de juliol, consta igualment
acreditada la solvència tècnica amb les mateixes dades de la consulta efectuada per
la Mesa de Contractació i que consten en el paràgraf anterior, tot i que en el
document de resum de dades presentat per l’empresa en el sobre digital de data 27
de juliol, l’apartat de solvència tècnica o professional aparegui en blanc i sense
acreditació.
En conseqüència, es pot entendre que el document de resum de dades facilitat per
l’empresa contenia alguna errada en la seva confecció que impossibilitava
l’acreditació de la solvència tècnica, quant en realitat, l’empresa licitadora sí la tenia
degudament acreditada i de conformitat amb l’establert en el PCAP.
Per aquest motiu, s’ha de considerar admesa l’empresa licitadora BERNADÍ SA amb
CIF A08449571, per complir amb la capacitat, solvència econòmica i tècnica
requerides, i trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de seguretat
social, procedint a estimar les al·legacions presentades per aquesta empresa, i
analitzant la resta de documentació presentada.
Documentació presentada per l’empresa BERNADÍ SA amb CIF A08449571
El resultat de l’obertura de la proposició presentada és el següent:
Oferta núm. 1. BERNADI, SA amb CIF A08449571:

o

Presenten Annex II DECLARACIÓ RESPONSABLE on manifesten que tenen la
capacitat d’obrar i no concorren en prohibicions de contractar, segons
model facilitat Annex II, indicant adreça de correu electrònic
r.bertran@bernadi.es, als efectes de comunicacions relatives a aquesta
licitació.
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o

Presenten certificat d’inscripció de l’empresa al RELI, amb número
d’inscripció
NB0500123, on consta acreditada la capacitat d’obrar i la solvència
econòmica i solvència tècnica, requerides, així com trobar-se al corrent de
les seves obligacions tributàries i de seguretat social.

o

Presenten Annex III. Criteris avaluables automàticament, on es compromet
a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives
Particulars i projecte de disseny de mobiliari, que accepta íntegrament, amb
el següent desglòs:
1. Ofereix un import màxim total per a l’execució de les prestacions
objecte de contracte de 40.358,07 euros, IVA exclòs.
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3. Ofereix ampliació del número d’articles 1.01(cadira d’oficina) de 1
unitats.
4. Ofereix ampliació del número d’articles de plantes d’interior (5.10) de
4 unitats.
5. Ofereix ampliació del número d’articles del número de vinils a tall
(5.07) de 1 unitats.
o

Presenten documentació tècnica obligatòria dels productes oferts.

La Mesa de Contractació considera correcta l’oferta per complir amb tots els
requisits, i queda admesa a tots els efectes, amb subjecció a l’anàlisi que
efectuïn els redactors del projecte de disseny a l’objecte de determinar si els
productes oferts s’ajusten i compleixen amb tots els requeriments mínims dels
plecs, essent vinculant per determinar l’acceptació o exclusió de l’oferta
presentada.
La Mesa de Contractació acorda remetre aquesta oferta als redactors del projecte,
com a requisit previ a la comprovació de si les ofertes econòmiques presentades i
finalment acceptades per complir amb tots els requisits tècnics mínims, es troben
en situació de baixa anormal o no per ser posteriorment valorades i procedir a la
proposta d’adjudicació.
Es dóna per acabada la sessió i s’estén aquesta acta, el contingut de la qual com a
secretària certifico.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
La secretària de la Mesa, Maria José Insa Pascual
Vist i plau de la presidenta, Montserrat Febrero i Piera
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2. Ofereix ampliació del número d’articles 4.01(buc) de 2 unitats.
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