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ACTA D’OBERTURA DE SOBRES DIGITALS (SOBRE A)
Essent les 09.15 hores del 7 de juliol de 2021, es procedeix a realitzar en acte no
públic l’obertura del sobre A de les ofertes presentades, mitjançant sobre digital, al
procediment obert amb tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada,
convocat per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la contractació de serveis
de recollida porta a porta dels residus i de neteja viària, en els termes i condicions
establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
Prescripcions Tècniques aprovats pel Ple de l’Ajuntament en data 1 de juny de
2021, amb un import màxim de licitació de 12.541.091,38€, 10% d’IVA exclòs, per
a la durada de vuit anys del contracte, sense possibilitat de ser prorrogat, amb data
d’inici previst per a l’1 de desembre de 2021. Expedient núm. AJCOR0209222021.

Montserrat Febrero i Piera

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.

La convocatòria de la licitació es va enviar a publicar al Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE) en data 4 de juny de 2021, i es va publicar en el perfil del
contractant de la Corporació en data 9 de juny de 2021, amb un període de trenta
(30) dies naturals per a presentar ofertes a comptar de la data d’enviament al
DOUE, essent l’últim dia el 5 de juliol a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació una (1) única empresa ha presentat proposició,
SERVITRANSFER, SL amb CIF B17668740 i registre d’entrada 2021/7563, de 5 de
juliol.
Una vegada finalitzat el termini per presentar sobres digitals i transcorregut el
període de temps establert per poder realitzar l’obertura dels mateixos, s’accedeix
al contingut de la proposta presentada en el Sobre A relatiu a la documentació
administrativa, amb aplicació de les credencials requerides i prèvia sol·licitud de les
paraules clau, on es comprovarà que continguin el document obligatori Annex I
DEUC amb inscripció a un Registre oficial de licitadors que acrediti la solvència
requerida en els Plecs i la capacitat d’obrar, així com els documents obligatoris
Annex III Declaració personal a contractar, Annex IV Subcontractació, i document
obligatori acreditatiu de disposar de base logística d’operacions en el municipi o en
un radi de 10 km al voltant del municipi, amb requisits de la clàusula 4.5 del PCT, o
declaració responsable anàloga.
Els requisits de solvència establerts a la clàusula VI.5.1 del PCAP són els següents:
VI.5.1. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera, i de
la solvència tècnica o professional
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Els licitadors podran acreditar la seva solvència mitjançant la presentació
dels documents que justifiquin estar en possessió de la classificació
professional que es relaciona a continuació, o bé presentant la documentació
acreditativa que justifiqui la seva solvència pels mitjans que es relacionen:
Classificació
Grup: R
I
Grup: U

Subgrup: 5

Categoria: 5

Subgrup: 1

Categoria: 5

Solvència econòmica i solvència tècnica o professional

Montserrat Febrero i Piera

Solvència econòmica: Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi
el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en
funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de
presentació de les ofertes per import igual o superior a l'exigit en l'anunci de
licitació. El volum de negocis mínim anual exigit no excedirà d'una vegada i
mitja el valor anualitzat del contracte, això és 2.351.454,63€.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'ha d'acreditar per mitja
dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si
l'empresari esta inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el
registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
Solvència tècnica o professional:
a) Relació dels principals serveis amb objecte igual o equivalent al del
present contracte, efectuats en els últims tres anys que inclogui import,
dates i el destinatari públic o privat, d'aquests. Els serveis efectuats s'han
d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si
manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.
Amb el requisit mínim que l'import anual acumulat l'any de més execució
sigui igual o superior al 70 % de la anualitat mitjana del contracte (això és
1.097.345,50€).
b) Disposar d’una base logística dels serveis o d’operacions en el municipi de
Corbera de Llobregat o com a màxim en un radi de 10 km al voltant del
municipi, que compleixi amb els termes establerts a la clàusula 4.5 del Plec
de prescripcions tècniques. En cas de no disposar de la base logística en el
moment de la licitació, es presentarà obligatòriament, declaració
responsable amb el compromís de poder disposar d’aquesta base abans de
l’adjudicació del contracte. En aquest cas, l’empresa proposada per a
l’adjudicació haurà de presentar els documents que ho certifiquin en el
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Les empreses que es presentin a la licitació podran acreditar la seva
solvència a través dels mitjans següents:
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moment en què els sigui requerit i com requisit indispensable per a
l’adjudicació.
Acreditació de solvència
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Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o
professional de l’apartat a), així com de la classificació del contractista, es
reconeixen plens efectes i únics jurídics a les dades que consten en el
certificat d'inscripció al Registre electrònic d'empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que determina la Disposició
addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014 del Parlament de Catalunya,
de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic; i al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de les
Administracions Publiques, en els termes establerts en la LCSP. És obligatori
que en les dades que consten en el Registre electrònic d'empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya quedi acreditat que consten amb la
capacitat d’obrar perquè el seu objecte social permet executar el servei
objecte del contracte, així com que disposen de la solvència en els termes
que consten en aquesta clàusula. Aquesta acreditació no serà esmenable en
cap cas i de no complir-se quedaran automàticament exclosos.
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva
solvència, en els termes indicats en aquesta clàusula. Per tal de determinar
la solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les
seves integrants.
Per a acreditar la solvència tècnica de l’apartat b) caldrà presentar
declaració responsable on manifestin la localització de la base, o el
compromís de disposar-ne abans de l’adjudicació.
El resultat de l’obertura de les proposicions presentades és el següent:
-

Oferta núm. 1: SERVITRANSFER, SL amb CIF B17668740:
o Presenten Annex I DEUC on manifesten que estan inscrits en el RELI i
disposen de la solvència i capacitat exigides, en disposar de classificació
R55 i U13, i acreditar la solvència tècnica i econòmica mitjançant
presentació de relació de contractes amb objectes similars en el decurs
dels últims 3 anys, amb import superior al mínim exigit en el PCAP. Així
mateix, indiquen com adreça de correu electrònic a efectes de
notificacions del contracte stf@stf.cat. Manifesten que no realitzaran
subcontractació.
o Presenten document d’inscripció al RELI aportant declaració de vigència
de les dades de la inscripció.
o Presenten certificat de classificació empresarial amb les classificacions
R55 i U13.
o Presenten declaració responsable de disposar d’una base logística de
serveis, en els termes requerits a la clàusula 4.5 del PCT, en cas de
resultar adjudicataris.
o Presenten Annex III Declaració responsable de contractació de personal,
on indiquen que no necessitaran contractar nou personal, però que en
cas de fer-ho, acudiran al SOAL en primera instància.
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o Presenten Annex IV Subcontractació on declaren que no realitzaran
subcontractació.
o Presenten documents acreditatius de la solvència indicada, amb aportació
de treballs de bona execució de diferents administracions públiques.
La Mesa de Contractació comprova la veracitat de les dades presentades i
considera correcta la documentació presentada, essent acceptada en el
procediment de licitació. Així mateix es comprova que es troben al corrent de les
obligacions tributàries i de seguretat social.
Conclòs l’examen de tota la documentació es redacta l’acta de qualificació de la
mateixa i es procedeix a l’obertura del sobre B, en acte no públic. Es dóna per
acabada la sessió i s’estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària
certifico.
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Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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