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Procediment: N486 Contractació de subministraments
Expedient: 46469/2021

Document: 444304/2021

ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CARPES AMB
APARELLS DE CALEFACCIÓ, SI S’ESCAU, PER ALS ACTES CULTURALS
ORGANITZATS I COORDINATS DES DEL SERVEI DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE
SANT CUGAT LOT 1 I LOT 2. (EXP. 46469/2021 - 169/2021).
Identificació de la sessió
Data: 20 de desembre de 2021
Hora: 12:05 hores
Contracte: Subministrament, en règim de lloguer, de carpes amb aparells de calefacció, si
s’escau, per als actes culturals organitzats i coordinats des del servei de cultura de l’Ajuntament
de Sant Cugat.
Codi: 169/2021 - exp. 46469/2021
Unitat Promotora: Servei de Cultura
Procediment: Negociat sense publicitat per imperiosa urgència
Membres de la Mesa de Contractació
Presidència:
Pere Soler Artalejo, Primer Tinent d'Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans,
Seguretat, Mobilitat i Transport de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Vocals:
Antoni Calpe Jordà, interventor
Rosa Castellà Mata, secretària general
Oriol Piera Chevarria, tècnic del Servei de Cultura
Secretària:
María de Angel Castel, tècnic de la Secció de Contractació i Compres
Antecedents
En data 16 de desembre de 2021 es va aprovar l’expedient del contracte de Subministrament,
en règim de lloguer, de carpes amb aparells de calefacció, si s’escau, per als actes culturals
organitzats i coordinats des del servei de cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat, amb dos lots,
objecte de licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat previst a l’article 168 b)
apartat 1r de la LCSP.
En data 17 de desembre de 2021, mitjançant la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública es va crear un anunci de licitació d’accés exclusiu per les tres empreses identificades
al document de la proposta d’inici següents:
1. RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L. amb NIF B-62782313
2. Carpes Maestrat amb NIF B123771493
3. INTEGRAL ALQUILER S.L. amb NIF B64010325
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A continuació, en la mateixa data s’envià a aquestes empreses la corresponent invitació a
participar en el procediment de licitació i se les instà a presentar oferta fins el dia 20 de
desembre de 2021 a les 12:00 hores mitjançant l’eina de presentació telemàtica d’ofertes de
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
En data 17 de desembre de 2021 a les 12:27 hores l’empresa Carpes Maestrat comunicà als
Serveis de Cultura i als Serveis de Contractació de l’Ajuntament de Sant Cugat, que aquesta
empresa renunciava a participar en el procés de licitació, ja que els resulta impossible fer el
servei en temps i hora.
En data 20 de desembre de 2021, abans de les 12 h. les empreses RJ SERVEIS FESTES I
ESPECTACLES, S.L. i INTEGRAL ALQUILER S.L., tal i com consta en el justificant de
presentació telemàtica que genera la pròpia la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
van presentar ofertes al lot 1 i lot 2 de l’esmentada licitació.
En aquest sentit, finalitzat el termini de presentació d’ofertes i de conformitat amb l’article
326.1 de la LCSP, la Mesa de contractació ha de procedir a l’obertura de la proposició
presentada.
Desenvolupament de la sessió acords
En primer lloc s’accedeix a través de la Plataforma de Serveis de Contractació a la descàrrega
de la documentació presentada per les empreses RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES,
S.L. i INTEGRAL ALQUILER S.L. mitjançant l’eina de presentació telemàtica d’ofertes.
A continuació, s’analitzen les proposicions presentades, les quals, tal i com consta a la clàusula
14a del PCAP, contenen la documentació requerida per la clàusula 14a del PCAP:
-

Declaració responsable ajustada al model que s’identificava com a annex 1 al PCAP
Proposició econòmica i dels altres criteris automàtics segons el model que s’identificava
com a annex 2 al PCAP.

Els termes de les ofertes presentades són els següents:
LOT 1
RJ SERVEIS
FESTES I
INTEGRAL
ALQUILER ESPECTACLES,
S.L.
Concepte

Detalls

Carpa de 3 x 3 metres amb
INCLOU
MUNTATGE
I
laterals i sense terra. Amb 2
DESMUNTATGE i un període de
pesos per peu (20 kg a
6 dies de lloguer
cada peu).
Carpa de 3 x 3 metres amb
laterals i sense terra. Amb 2
pesos per peu (20 kg a INCLOU
MUNTATGE
I
cada peu) amb llum pròpia, DESMUNTATGE i un període de
quadre elèctric amb endolls 6 dies de lloguer
i cablejat homologat segons
REBT.

Preu Unitari

Preu Unitari

300,00 €

280,00 €

380,00 €

290,00 €
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Carpa de 3 x 3 metres amb
laterals i amb terra de fusta.
Si la carpa no cargolada al
INCLOU
MUNTATGE
I
terra caldran pesos (20 Kg
DESMUNTATGE i un període de
a cada peu) amb llum
6 dies de lloguer
pròpia, quadre elèctric amb
endolls i cablejat homologat
segons REBT.
Carpa de 4 x 4 metres amb
INCLOU
MUNTATGE
I
laterals i sense terra. Amb 2
DESMUNTATGE i un període de
pesos per peu (20 kg a
6 dies de lloguer
cada peu).
Carpa de 4 x 4 metres amb
laterals i sense terra. Amb 2
pesos per peu (20 kg a INCLOU
MUNTATGE
I
cada peu) amb llum pròpia, DESMUNTATGE i un període de
quadre elèctric amb endolls 6 dies de lloguer
i cablejat homologat segons
REBT.
Carpa de 4 x 4 metres amb
laterals i amb terra de fusta.
Si la carpa no cargolada al
INCLOU
MUNTATGE
I
terra caldran pesos (20 Kg
DESMUNTATGE i un període de
a cada peu) amb llum
6 dies de lloguer
pròpia, quadre elèctric amb
endolls i cablejat homologat
segons REBT
Carpa de 5 x 5 metres amb
INCLOU
MUNTATGE
I
laterals i sense terra. Amb 2
DESMUNTATGE i un període de
pesos per peu (20 kg a
10 dies de lloguer
cada peu).
Carpa de 5 x 5 metres amb
laterals i sense terra. Amb 2
pesos per peu (20 kg a INCLOU
MUNTATGE
I
cada peu) amb llum pròpia, DESMUNTATGE i un període de
quadre elèctric amb endolls 10 dies de lloguer
i cablejat homologat segons
REBT.
Carpa de 5 x 5 metres amb
laterals i amb terra de fusta.
Si la carpa no cargolada al
INCLOU
MUNTATGE
I
terra caldran pesos (20 Kg
DESMUNTATGE i un període de
a cada peu) amb llum
10 dies de lloguer
pròpia, quadre elèctric amb
endolls i cablejat homologat
segons REBT
NOMÉS
ES
VALORA
EL
Transport de 1 a 20 carpes
TRANSPORT D’ENTREGA I
amb laterals i pesos.
RECOLLIDA DEL MATERIAL
Lloguer de carpa sense
SENSE MUNTATGE un període
muntatge 3 x 3 amb laterals
de 10 dies de lloguer
i pesos sense terra.

380,00 €

520,00 €

350,00 €

590,00 €

425,00 €

810,00 €

525,00 €

1.090,00 €

450,00 €

760,00 €

525,00 €

930,00 €

525,00 €

300,00 €

240,00 €

1.220,00 €

640,00 €

180,00 €
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Inclou

transports,

muntatge

i

Carpa tipus Haima de 15 desmuntatge i manteniment entre
x 7 metres amb subjecció els dies de muntatge en cas que
sigui necessari. Per un període
amb piquetes clavades

1.527,00 €

4.540,00 €

de 6 dies de lloguer

LOT 2 Tots els imports
han de contemplar un
període de lloguer de
30 dies.
RJ SERVEIS
FESTES I
INTEGRAL
ALQUILER ESPECTACLES,
S.L.
Concepte

Detalls
Preu Unitari

Preu Unitari

1.- 3 sortides d’emergència de
5 metres d’ample cada una –
muntatge, lloguer i
desmuntatge.)
Carpa tipus Pavelló de
mides 20 d’ample x 30
metres.

2.- Rampes davant de les
portes del mateix ample

DEL 20 DE DESEMBRE
DEL 2021 AL 06 DE 3.- Laterals amb finestra.
GENER DEL 2022
4.- Terra de fusta a tota la
carpa.
5.- Carpa annexa de 5 x 5
metres amb “vierteaguas” i
terra. 2 laterals amb
mostrador (si en tens).

28.000,00 €

22.120,00 €

6.- Velum interior de la carpa
de 20 x 25. Tot l’espai menys
l’escenari.
7.- Llum interior i llums de
sortides d’emergència.
8.- Desmuntatge i transport
de tot el material.
9.- Aparells de calefacció
1.- 3 sortides d’emergència de
5 metres d’ample cada una –
muntatge, lloguer i
desmuntatge.)
Carpa tipus Pavelló de
mides 20 d’ample x 30
metres.

- €

22.120,00 €

2.- Rampes davant de les
portes del mateix ample
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10 DIES DURANT EL
MÉS DE FEBRER 7 3.- Laterals amb finestra.
MARÇ 2022
4.- Terra de fusta a tota la
carpa.
5.- Carpa annexa de 5 x 5
metres amb “vierteaguas” i
terra. 2 laterals amb
mostrador (si en tens).
6.- Velum interior de la carpa
de 20 x 25. Tot l’espai menys
l’escenari.
7.- Llum interior i llums de
sortides d’emergència.
8.- Desmuntatge i transport
de tot el material.
9.- Aparells de calefacció
Carpa tipus pavelló de 25 1.- Tots els laterals posats i
x 10 metres
barres a la part inferior.
DEL 20 DE DESEMBRE
DEL 2021 AL 06 DE Terra de fusta
GENER DEL 2022
2.- 4 portes d’emergència de
2,5 metres cada una.
3.- 4 rampes, una davant de
cada porta.
4.- 8 Llums d’emergència, una
a cada porta i la resta
repartides, amb el cablejat
unificat que vagi tot a un punt
que indicarem.
5.- Llum interior de la carpa
suficient per a una bona visió.

20.000,00 €

6.480,00 €

6.- Aparells de calefacció
Carpa tipus pavelló de 10
1.- Laterals amb finestra o
x 10 metres a 2 aigües 3
transparents (visible)
UNITATS
DEL 20 DE DESEMBRE
2.- Moqueta sobre el terra de
DEL 2021 AL 06 DE
fusta. (300 m2 de moqueta)
GENER DEL 2022
3.- 1 porta d’emergència a
cada carpa de 10 x 10. (3
portes)
4.- Rampa davant de la porta.
(3 rampes)

19.000,00 €

15.890,00 €

5.- Llum interior de les carpes
6.- Llum d’emergència sobre
cada porta (3)
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7.- Aparells de calefacció
Carpa tipus haima de 5 x
5 metres
DEL 20 DE DESEMBRE
DEL 2021 AL 06 DE
GENER DEL 2022

Preu Hora extra
calefacció gasoil

Amb terra, amb portes, llum
interior i emergència, portes,
senyalística

1.000,00 €

1.900,00 €

580,00 €

19,00 €

Respecte l’altre criteri avaluable mitjançant fórmules pels Lot 1 i 2:
- L’empresa INTEGRAL ALQUILER no ofereix cap reducció en el termini de resposta en cas
d’urgències establert en el plec de prescripcions tècniques en un màxim de 10 hores.
- L’empresa RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L. declara i es compromet a que el
termini de resposta en cas d’urgències establert en el plec de prescripcions tècniques en un
màxim de 10 hores, serà reduït en 8 hores i fins a 7 hores, a partir de la recepció de l’avís per
part dels serveis tècnics de l’Ajuntament.
A la vista de les ofertes presentades, aquestes són objecte de negociació telefònica i ambdues
empreses INTEGRAL ALQUILER i RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L. ratifiquen les
seves ofertes inicialment presentades com a ofertes definitives.
A continuació, les ofertes presentades passen a ser objecte de valoració segons els criteris
identificats a l’apartat J del quadre de característiques del PCAP i en data 20 de desembre de
2021, el servei de cultura emet informe tècnic el qual expressament diu:
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Per tant, la classificació final de les ofertes presentades és la següent:

Puntuació LOT 1

Oferta econòmica LOT 1
Reducció termini en ca
d'urgència

90,00

45,02

0

8

Total Puntuació LOT 1

90,00

53,02

INTEGRAL ALQUILER

RJ SERVEIS
FESTES I
ESPECTACLE
S, S.L.
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Puntuació LOT 2

Oferta econòmica LOT 2
Reducció termini en ca
d'urgència

86,54

90,00

0

8

Total Puntuació LOT 2

86,54

98,00

INTEGRAL ALQUILER

RJ SERVEIS
FESTES I
ESPECTACLE
S, S.L.

Posteriorment, la Mesa de conformitat amb els arts. 150 i 326 de la LCSP, adopta per consens
els següents acords:
Primer.- Aprovar la valoració i puntuació de les ofertes presentades que resulta d’aplicar els
criteris automàtics identificats a l’apartat J del quadre de característiques del PCAP:

Puntuació LOT 1

Oferta econòmica LOT 1
Reducció termini en ca d'urgència
Total Puntuació LOT 1

Puntuació LOT 2

Oferta econòmica LOT 2
Reducció termini en ca d'urgència
Total Puntuació LOT 2

90,00

45,02

0

8

90,00

53,02

INTEGRAL
ALQUILER

RJ SERVEIS
FESTES I
ESPECTACLE
S, S.L.

86,54

90,00

0

8

86,54

98,00

INTEGRAL
ALQUILER

RJ SERVEIS
FESTES I
ESPECTACLE
S, S.L.

Segon.- Proposar l’adjudicació del lot 1 del contracte de Subministrament, en règim de lloguer,
de carpes amb aparells de calefacció si s'escau, per als actes culturals organitzats i coordinats
des del servei de cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat. a l’empresa INTEGRAL ALQUILER S.L.
amb NIF B64010325, atès que la seva oferta ha obtingut la millor puntuació per aquest lot 1.
Tercer.- Proposar l’adjudicació del lot 2 del contracte de Subministrament, en règim de lloguer,
de carpes amb aparells de calefacció si s'escau, per als actes culturals organitzats i coordinats
des del servei de cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat. a l’empresa RJ SERVEIS FESTES I
ESPECTACLES, S.L. amb NIF B-62782313, atès que la seva oferta ha obtingut la millor
puntuació per aquest lot 2.
Quart.- Requerir a les empreses adjudicatàries INTEGRAL ALQUILER S.L. i RJ SERVEIS
FESTES I ESPECTACLES, S.L. a la presentació de la documentació que s’identifica a la
clàusula 17a del PCAP.
Cinquè.- Elevar aquests acords a l’òrgan de contractació als efectes establerts a l’art. 150 de
la LCSP.
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Es dóna per finalitzat l’acte, i perquè quedi constància d’allò tractat, com a secretària de la Mesa
redacto aquesta acta i sotmeto a la signatura de la Presidència.
F_FIRMA_19

F_FIRMA_501
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