DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMANTITZACIÓ I VENTILACIÓ
DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE LA SELVA DEL CAMP
Reunits a la Selva del Camp, a les 10:00 hores del dia 29 de gener de 2020
D'una part, el Sr. JORDI VINYALS NOGUÉS de qui s’ometen les dades personals
perquè actua en la seva condició d’Alcalde de l'Ajuntament de la Selva del Camp,
assistit del Secretari de la Corporació Sr. Josep Rofes i Llorens, que dóna fe de l'acte.
D'altra part el Sr. JOAN PUJOLS CAMPRUBÍ amb D.N.I. 77740719Y, actuant
en nom i representació de l’empresa ELECNOR SA, amb C.I.F. núm. A48027056, amb
domicili a l'efecte de notificacions al Carrer Ríos Rosas núm. 40, de Cornellà de
Llobretat (codi postal 08940)

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte del servei
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMANTITZACIÓ I VENTILACIÓ
DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE LA SELVA DEL CAMP

Aquesta adjudicació va ser aprovada per Acord de la Junta de Govern Local de 19-112019, acord que literalment diu:
<< Acord d’adjudicació del contracte del servei de Manteniment de les
instal·lacions de climatització i ventilació dels edificis municipals
D’acord amb el que preveu la normativa en matèria de contractació, es va considerar
que el procediment més adequat per a l’adjudicació és el procediment obert simplificat,
oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris de valoració.
La mesa de contractació en sessió celebrada el dia 15-10-2019 va procedir a l’obertura
de la documentació administrativa (sobre A) de les següents empreses, trobant-la
conforme:

EMPRESA
ENGIE
BCL – Brócoli Facility Services
INSERTEC SL
ELECNOR INFRAESTRUCTURAS
I a l’obertura del sobre B, que correspon a la documentació que justifiquen els
aspectes els criteris dels quals depenen d’un judici de valor, la qual passà als Serveis
tècnics per a que realitzessin el corresponent informe.

La valoració dels tècnics en relació al contingut del sobre B és la següent:
<< Obertura del sobre “B”
Es procedeix a examinar el “Pla de Gestió” presentat per cadascuna de les diferents
empreses, en cadascun dels seus apartats: BLOC 1 i BLOC 2. Es lliura la
documentació als serveis tècnics municipals als efectes de la seva valoració.

VALORACIÓ TÈCNICA
BLOC 1: (Valoració d’un 10%) Es realitza una valoració de 1 punts per cadascun dels
9 apartats del Pla de Gestió i 1 punt extra si s’entrega correctament 5 apartats.

IDENTIFICACIÓ EMPRESA I
RESPONSABLE TÈCNIC
ESPECIALITAT
INST.
CLIMATITZACIÓ
ORGANITZACIÓ
DEL
SERVEI
DESCRIPCIÓ
DEL
PERSONAL ADSCRIT AL
SERVEI
MESURES
I
PROCEDIMENTS PRL
DESCRIPCIÓ EQUIPS I
VEHICLES
RECANVIS
DISPOSICIÓ LOCAL
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

INSERTEC BROCOLI
SI
SI

ELECNOR
SI

ENGIE
SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

NO
SI
SI

SI
SI
SI

VALORACIÓ BLOC 1: (Valoració 10 punts)
-

INSERTEC SL

-

BROCOLI FACILITY SERVICES

-

ELECNOR INFRAESTRUCTURAS S.A.

9 punts (8+1)

-

ENGIE

10 punts (9+1)

9 punts (8+1)
10 punts (9+1)

BLOC 2: (Valoració 35 punts). Es distribueixen en els dos apartats (planificació i
millores).
INSERTEC SL:

-

Es realitza una descripció de la planificació, organització i resposta a les
incidències i del control preventiu i correctiu. El que es realitzarà a l’inici de
temporada freda, mensualment i semestral. (15 punts)
Descriu una millora a realitzar a les instal·lacions actuals per la col·locació
d’un cabalímetre per determinar el COP instantani per donar compliment a
la instrucció tècnica IT-3 del RITE punt IT 3.4. (5 punts)

BROCOLI FACILITY SERVICES:
- Es realitza una descripció de la planificació, organització i resposta a les
incidències i del control preventiu i correctiu. (15 punts)
- No aporta cap tipus de millora a les instal·lacions existents.
ELECNOR INFRAESTRUCTURAS:
- Es realitza una descripció detallada de la planificació, organització i
resposta a les incidències i del control preventiu i correctiu. A més a més
una descripció de com es portarà a terme la transició amb l’empresa de
manteniment vigent. (17,5 punts)
- Es proposa una sèrie de millores, algunes d’elles ja estan especificades al
Plec Tècnic. Mesures de conservació de l’energia amb un anàlisis i
avaluació dels consums energètics i una visita mensuals a nivell de
conducció per detectar possibles anomalies en els edificis. (10 punts)
- Tota la documentació aportada a partir del full 20 no té cap tipus de
validesa per a ser puntuada i es penalitza amb 5 punts menys ja que era
una condició claramente específicada; es proposa aquesta penalització
enlloc de rebutjar la proposició per incompliment de les condicions fixades
als plecs.
ENGIE:
-

Es realitza una descripció de la planificació, organització i resposta a les
incidències i del control preventiu i correctiu. (15 punts)
Realització d’un estudi de consums per intentar minimitzar-lo. (5 punts)

VALORACIÓ BLOC 2: (valoració 35 punts)
INSERTEC SL
BROCOLI FACILITY SERVICES:
ELECNOR INFRAESTRUCTURAS
ENGIE

20,00
15,00
22,50
20,00

punts
punts
punts
punts

Valoració total del sobre B:

VALORACIÓ
BLOC 1
BLOC 2
TOTAL

INSERTEC SL
9,00
20,00
29,00

BROCOLI
10,00
15,00
25,00

Aquesta puntuació està realitzada sobre 45 punts>>

ELECNOR
9,00
22,50
31,50

ENGIE
10,00
20,00
30,00

En mesa de contractació en sessió celebrada el 22-10-2019 va donar compte de
l’informe tècnic emès i va procedir a l’obertura del sobre C, corresponent als criteris
valorables en xifres o percentatges, essent les ofertes presentades per les empreses
les següents:

OFERTA

MANTENIMENT

BCL

22115,34

ELECNOR

20569,65

ENGIE

PREU/HORA
OFICIAL

PREU/HORA
AJUDANT

TOTAL HORA
OF + AJU

35,00 €

30,00 €

65,00 €

25,50 €

21,16 €

46,66 €

28,50 €

21,50 €

50,00 €

39,39 €

28,47 €

67,86 €

21930,52

INSERTEC 20515,55

La puntuació obtinguda per l’oferta econòmica, i la total obtinguda per cada una de les
empreses és la següent:

PLA DE
GESTIÓ (45
punts)

PREU (50
punts)

PREU HORA (5
punts)

TOTAL

BCL

25,00

46,38

3,59

74,97

ELECNOR

31,50

49,87

5,00

86,37

ENGIE

30,00

46,77

4,67

81,44

INSERTEC

29,00

50,00

3,44

82,44

Per la qual cosa la mesa de Contractació ha establert que la oferta més avantatjosa,
d’acord amb el plec de clàusules administratives de la licitació, és la presentada per
l’empresa ELECNOR SA amb el NIF A48027056, pel preu de 20.569,65 € (IVA inclòs):
16.999,71 € més 3.569,94 € d’IVA; proposant a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte del servei de MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE
CLIMANTITZACIÓ I VENTILACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE LA SELVA DEL
CAMP a aquesta empresa.
S’ha requerit a l’empresa ELECNOR SA, amb el NIF A48027056, perquè en el termini
que concreta el plec de clàusules, comptat des de la recepció d’aquesta notificació:
- acrediti la possessió i validesa dels documents exigits per a prendre part en la
licitació,
- aporti la documentació acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les seves

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
- acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import del 5% del preu
d’adjudicació
En el cas de no complimentar-se adequadament l’anterior requeriment en el termini
assenyalat, s’entendria que el licitador ha retirat l’oferta, i en tal cas, es procediria a
demanar la documentació al següent licitador, per ordre de classificació.
En data 14-11-2019, dins el termini de 10 dies, l’empresa ELECNOR SA ha presentat
la documentació concretada en el plec, així com un aval per import 849,99 €.

FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable:
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Per tot l’exposat, la junta de govern ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei de MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS DE CLIMANTITZACIÓ I VENTILACIÓ DELS EDIFICIS
MUNICIPALS DE LA SELVA DEL CAMP a l’empresa ELECNOR SA, amb el
A48027056, per import pel preu de 20.569,65 € (IVA inclòs): 16.999,71 € més 3.569,94
€ d’IVA
SEGON.- Requerir a l'empresa ELECNOR SA perquè en el termini màxim de 15 dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
TERCER.- Notificar aquest acord als licitadors que han participat en el procés de
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
QUART.- Donar la publicitat reglamentària a aquest acord, amb el contingut mínim
establert a l’article 151.4 TRLCSP>>

I reconeixent-se ambdues parts competència i capacitat per a formalitzar el present
document

OTORGUEN
PRIMERA. El Sr. JOAN PUJOLS CAMPRUBÍ, en representació de l’empresa
ELECNOR SA, es compromet a la realització del servei “MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS DE CLIMANTITZACIÓ I VENTILACIÓ DELS EDIFICIS
MUNICIPALS DE LA SELVA DEL CAMP” d’acord amb el plec de clàusules
administratives, que figuren en l'expedient, documents contractuals que accepta
incondicionalment i sense reserva alguna i del que deixa constància signant en aquest
acte la seva conformitat en ell.
SEGONA. El preu del contracte és de 20.569,65 € (IVA inclòs): 16.999,71 € més
3.569,94 € d’IVA
TERCERA.- S’estableix com a data d’inici d’aquest servei per part d’ELECNOR SA l’1
de març de 2020.
QUARTA.- El Sr. JOAN PUJOLS CAMPRUBÍ en representació de l'empresa
ELECNOR SA,, presta la seva conformitat al Plec de Condicions que és document
contractual, signant-lo en aquest acte i se sotmet, per a quan no es trobi en ell
establert als preceptes del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial
decret 817/2009, en tot el que no s'oposi al del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre;
supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte
d'això, les normes de dret privat.
CINQUENA.- Les factures es realitzaran a nom de l’Ajuntament de La Selva del Camp.

El present contracte s'estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i
data al principi esmentats.
L’Alcalde,
Jordi Vinyals Nogués

En representació de l’empresa
ELECNOR SA,
Sr. JOAN PUJOLS CAMPRUBÍ

El Secretari,
Josep Rofes Llorens

