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L’objecte de la sessió és proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del
Servei de manteniment dels extintors i equips contra incendis als edifici i
dependències municipals., amb un pressupost base de licitació de 51.099,80 € IVA
exclòs, amb el següent detall:

 Manteniment preventiu: 41.247 € preu fix anual, IVA exclòs (49.908,87 €, 21%
d’IVA
inclòs).

 Retimbrat anual: 4.852,80 € IVA exclòs (5.871,89 €, 21% d’IVA inclòs).

 Manteniment correctiu: Preus unitaris amb el descompte ofertat sobre preu /hora
extraordinària per l’execució de tasques fora del manteniment preventiu. Màxim
manual 5.000 € IVA exclòs (6.050 €, 21% d’IVA inclòs).
a favor de l’empresa que hagi presentat la millor oferta de conformitat amb l’establert a
l’art. 145 LLCSP.
Obert l’acte, la Secretària de la Mesa dona compte de la clàusula relativa als criteris
d’adjudicació del Plec de clàusules administratives particulars.
De conformitat amb els informes emesos pel cap de Secció de Manteniment d’Edificis, de
dates 15 d’octubre de 2021 i 16 de desembre de 2021 , consistents en la valoració de les
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propostes en base als criteris d’adjudicació establerts en el plec de
administratives, el contingut dels quals es reprodueix literalment a continuació:

clàusules

“
INFORME relatiu a l’estudi de les justificacions presentades i proposta d’adjudicació del
servei de manteniment dels extintors i equips contra incendis als edifici i dependències
municipals.

Vista l’Acta d’obertura de propostes presentades a la licitació del servei de manteniment
dels extintors i equips contra incendis als edificis i dependències municipals celebrada el
dia 29 de setembre de 2021 en la qual consta que han presentat oferta les següents
empreses:
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Point Fire, SL
Catalana de Seguretat i Comunicacions, SL
Inv Proteccion, SL
Nergy Global Service, SL
Pacisa Fire Service, SL
Instalaciones y Mantenimientos en Sistemas Contra Incendios, SL
Focsa Contra Incendios, SL
Adell Bolde Seguridad I, SL
Extintores Pobe, SL
Sief-2, SL
Elecnor, SA

Segons s’exposa a l’informe emès pel Cap de la Secció de Manteniment d’Edificis sobre
estudi de valoració de les ofertes presentades a la licitació del servei objecte de la
present valoració, abans de procedir a la puntuació de les diferents ofertes presentades i
de conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives que regeixen la
licitació es va procedir a l’estudi de les diferents propostes presentades als efectes de
determinar si existeixen proposicions que puguin esser considerades amb preu anormal o
desproporcionat.
En aquest sentit, el plec de clàusules administratives que regeixen la licitació estableix el
següent:
=====” Es considerarà preu anormal o desproporcionat en tots i cadascú dels
diferents criteris de valoració de les ofertes tant pel que fa al manteniment preventiu i
correctiu així com al retimbrat, el d'aquelles ofertes que siguin 7 punts percentuals per
sota de la mitjana de les ofertes presentades.
La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses a
la licitació, llevat de l'oferta més alta i la més baixa, que no es tindran en compte per a
l'esmentat càlcul. No obstant això, quan el nombre d'ofertes admeses sigui inferior a
cinc, per calcular la mitjana es tindran en compte totes les ofertes.”============
En aquest sentit es van sol·licitar justificacions a les següents empreses:
→ Pel que fa al manteniment preventiu (2.1.A):
Les empreses a les quals cal requerir als efectes justificacions de les seves proposicions
en haver superat l’índex de temeritat (26.512,97) són.
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Empresa

Oferta presentada

Point Fire, SL
Instalaciones y Mantenimientos en Sistemas Contra Incendios, SL
Adell Bolde Seguridad I, SL
Sief-2, SL

20.611,20
8.474,00
24,470,00
23.495,00

→ Pel que fa al retimbrat (2.2.B):
Les empreses a les quals cal requerir als efectes justificatius de les seves proposicions en
haver superat l’índex de temeritat (3.856,76) son:
Empresa

Oferta presentada

Point Fire, SL
Catalana de Seguretat i Comunicacions, SL
Inv Proteccion, SL
Elecnor SA

3.663,41
3.535,00
3.832,59
3.803,03

→ Pel que fa a l’apartat “Manteniment correctiu, recàrregues” (2.3.C):
Les empreses a les quals cal requerir als efectes justificatius de les seves proposicions en
haver superat l’índex de temeritat (124,67) són:
Empresa

Oferta presentada

Catalana de Seguretat i Comunicacions, SL
Pacisa Fire Service
Adell Bolde Seguridad I. SL
Sief 2
Elecnor SA

→

115,05
106,50
118,59
79,00
116,18

Manteniment correctiu, ma d’obra i desplaçament (2.4.D)

Les empreses a les quals cal requerir als efectes justificatius de les seves proposicions en
haver superat l’índex de temeritat (128,17) són:
Empresa

Oferta presentada

Catalana de Seguretat i Comunicacions, SL
Inv. Proteccion SL

110,15
108,00

→ Pel que fa a l’apartat “Manteniment correctiu – nous extintors” (2.5.E):
Les empreses a les quals cal requerir als efectes justificatius de les seves proposicions en
haver superat l’índex de temeritat (453,91) són:
Empresa

Oferta presentada

Catalana de Seguretat i Comunicacions, SL
Nergy Global Service SL

431,70
427,96
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Adell Bolde Seguridad I SL
Sief 2 SL

374,12
408,00

Justificacions presentades:
1.- No s’ha obtingut resposta als requeriments formulats per la Mesa de contractació per
part de les empreses Catalana de Seguretat i Comunicacions SL i Pacisa Fire Service pel
que fa, en el primer dels casos, a la justificació de les ofertes presentades quan al
retimbrat (2.2.B), manteniment correctiu – recàrregues (2.3.C), manteniment correctiu,
mà d’obra i desplaçament (2.4.d) i manteniment correctiu – nous extintors (2.5.E). Pel
que fa a l’empresa Pacisa Fire Service la seva justificació corresponia a l’apartat de
manteniment correctiu – recàrregues (2.3.C).
Pel que respecta a la resta d’empreses requerides, les justificacions han estat les
següents:
2.- L’empresa Instalaciones y Mantenimientos en Sistemas Contra Incendios SL,
en resposta al requeriment de justificació de la desproporcionalitat de l’apartat A exposa
que el preu que va inclòure a l‘annex 1 a 5 del plec tècnic es tractava d'un valor d'una
única revisió i indica que el preu cal multiplicar-lo per les 4 revisions previstes en el plec.
L’empresa licitadora annexa una nova oferta modificant la presentada. Aquest fet no pot
ser admès. No es pot modificar l’oferta presentada amb posterioritat a la finalització del
termini de presentació de proposicions i no es pot considerar que l’oferta presentada
contingui un error material manifest, ostensible, indiscutible i evident per sí segons l’art.
84 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En cas de dubtes respecte dels plecs i/o de la documentació de la licitació, l’empresa
hauria d’haver plantejat les preguntes corresponents dins del termini previst per a la
seva formulació de conformitat amb la clàusula IV.2. del plec de clàusules
administratives particulars.
En base a l’anterior, no es pot considerar explicada de manera satisfactòria la baixa
presentada per l’apartat A i, conseqüentment, l’oferta es considera que no pot ser
complerta amb garanties i la inclusió de valors anormals a l’oferta econòmica no es
poden considerar justificats.
3.- L’empresa Point Fire SL, pel que fa al manteniment preventiu (2.1.A) i retimbrat
(2.2.B) presenta justificació en la qual sol·licita la confidencialitat de la documentació
aportada, en el següent sentit:
Pel que fa al manteniment preventiu:
Amb referència al personal exposa que s’han tingut en compte tots els conceptes
retributius i de SS corresponents conforme a la legislació vigent i els convenis col·lectius
que l’afecten. Compta amb plantilla, exposa, experimentada de professionals de caràcter
multidisciplinar, coordinada i a disposició del contracte, aprofitant així les sinergies i les
economies d’escala generades sense necessitat de recórrer a majors despeses per a la
prestació del servei objecte de contractació.
→ Presenta programació de manteniment trimestral dels sistemes de protecció activa
contra incendis.
→ Presenta programació del manteniment anual i quinquenal dels sistemes de protecció
activa contra incendis.
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→ Senyalització luminescent programada de forma anual.
Indica que s’ha realitzat un estudi de prospecció per obtenir les hores necessàries per
oferir el servei fent previsió de temps i inspecció de tipus normal; per al càlcul de costos
indirectes s’han aplicat percentatges sobre costos directes. S’estima una rendibilitat de
l’oferta econòmica de manteniment preventiu del 16 %.
Pel que fa al retimbrat:
En aquest sentit exposa que per a l’estudi de la licitació va decidir no subcontratar el
servei de proves hidràuliques de les BIE’s i retimbrats, obtenint una major rendibilitat i
viabilitat econòmica de la contractació. La realització íntegra de la prestació amb
maquinaria de proba hidràulica totalment amortitzada, ofereix un marge de rendibilitat
superior al de la subcontractació.
Aporta certificats d’execució de serveis similars.
En base a l’anterior, es considera explicada de manera satisfactòria la baixa presentada i,
conseqüentment, l’oferta es considera que pot ser complerta amb garanties i la inclusió
de valors anormals a l’oferta econòmica en els diferents apartats es poden considerar
justificats.
4.- L’empresa Elecnor SA, pel que fa al retimbrat (2.2.B) i manteniment correctiu,
recàrregues, presenta justificació en el següent sentit:
Inicialment exposa aspectes generals de l’empresa que compta amb infraestructura
pròpia propera a les instal·lacions objecte del servei, comptant amb una nau industrial i
flota de furgonetes tipus talles així com multitud d’eines, equips generals i mitjans
auxiliars.
Té personal assignat al servei itinerant que es troben en constant moviment per la zona
de Barcelona i que permeten una actuació ràpida en qualsevol ubicació si fos necessari.
Pel que fa als diferents apartats objecte de valoració exposa:
El preu ofertat el contemplen a partir d’aplicar a l’oferta de BCN Activa l’increment del
13 % de despeses generals i el 6 % de benefici industrial.
Pel que fa al retimbrat:
3.195,46 * (1*(0,13+0,06)) = 3.802,59
Pel que fa al manteniment correctiu - recàrregues:
97,63 * (1+(0,13 + 0,06)) = 116,17
En base a l’anterior, es considera explicada de manera satisfactòria la baixa presentada
en retimbrats i manteniment correctiu-recàrrregues i, conseqüentment, l’oferta es
considera que pot ser complerta amb garanties i la inclusió de valors anormals a l’oferta
econòmica en els apartats exposats es poden considerar justificats.
5.- L’empresa Adell Bolde Seguridad SL, pel que fa manteniment preventiu (2.1.A) i
manteniment correctiu recàrregues (2.3.C) i manteniment correctiu – nous extintors
(2.5.E) presenta justificació en el següent sentit:
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Pel que fa al manteniment preventiu:
Amb referència al personal exposa que en base al conveni vigent de l’activitat que
desenvolupa l’empresa, sidero-metal·lurgic, s’ha valorat el servei de manteniment
preventiu demostrant que el preu/hora de venda equival a un salari cap al treballador
que està en un 27 % per sobre del conveni.
Desglossa de manera exhaustiva els costos anuals de les 3 campanyes normatives
trimestrals més l’anual de manera que la totalitat de les tasques preventives han estat
imputades i comptabilitzades segons normativa.
Pel que fa al manteniment correctiu - recàrregues:
Exposa que la seva principal activitat ha estat el manteniment dels elements de protecció
contra incendis, que els ha permes trobar proveïdors en el mercat català per la recàrrega
i el retimbrat que els ofereixen preus molt competitius.
Detalla taula de costos i marges aplicats per les recàrregues en la qual s’inclou el cost de
transpor fins al proveïdor, recàrrega de gas i transport del proveïdor a ABS, obtenint un
marge aplicat de venda per la recàrrega d’un 20 %, percentatge aquest que es troba per
sobre del cost de l’estructura de l’empresa.
Pel que fa al manteniment correctiu – nous extintors:
De manera anàloga a l’apartat anterior, presenta taula de costos i marges aplicats al
respecte del present apartat en el qual es detalla el preu cost dels diferents materials, el
preu de venda, temporalitat, recursos humans i preu venda dels nous extintors, incloent
marge.
En base a l’anterior, es considera explicada de manera satisfactòria la baixa presentada
en els diferents apartats de valoració i, conseqüentment, l’oferta es considera que pot ser
complerta amb garanties i la inclusió de valors anormals a l’oferta econòmica en els
apartats exposats es poden considerar justificats.
6.- L’empresa Sief 2 SL pel que fa al manteniment preventiu (2.1.A) i manteniment
correctiu – recàrregues (2.3.C) i manteniment correctiu – nous extintors (2.5.E) presenta
justificació en el següent sentit:
Detalla la metodologia de l’empresa als efectes de dur a terme el manteniment indicant
els processos de coordinació interns de conformitat amb l’ISO 9001 així com els relatius
a la protecció del medi ambient (ISO 14001).
Acompanya certificats ISO 9001 / 14001 / certificat RASIC – RECI / certificat empresa de
seguretat DGP 2716.
Igualment assenyala estar en possessió de classificació empresarial en els següents
grups:
Grup
Grup
Grup
Grup
Grup

P
P
I
I
K

Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup

01
05
07
08
09

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

a)
d)
a)
e)
e)
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Pel que fa al manteniment preventiu:
Indica que els preus unitaris ofertats corresponen als habituals de l’empresa. Indica que
té gran automatizació en els processos derivats dels manteniments utilitzant com a eina
a tals efectes el GMAO, culminant amb la utilització de tablets que permet conèixer en
temps real l’estat de les revisions. Igualment la utilització de GPS en la flota de vehicles
permet conèixer en tot moment la posició, cosa que permet planificar optimitzant les
diferents rutes, reduint costos de desplaçaments i benzina.
Indica les estimacions de temps estimats per a la realització de les revisions de cada
elements per part dels tècnics, obtenint la dedicació total de cada revisió. S’ha considerat
un 10 % més de temps per a la revisió anual i una estimació de trajecte d’anada i
tornada a Barcelona centre d’1 hora, resultant una efectivitat temporal de revisió de 7
hores.
El preu hora operari es basa en el conveni col·lectiu de la siderometalúrgia de Barcelona.
El total preu ofertat els permet obtenir un benefici industrial del 6 % i assumir les
despeses generals del 13 %.
Pel que fa al manteniment correctiu - recàrregues:
En aquest apartat indica les tarifes del seu proveïdor de pols per extinció i de CO2 i
desglosa de forma detallada el cost de recàrrega de cada tipus d’extintor.
El percentatge de benefici segons l’oferta presentada en l’apartat suposa un benefici
industrial del 15 % i unes despeses generals del 13 %.
Pel que fa al manteniment correctiu – nous extintors:
Assenyala que el gran volum de compres de l’empresa els permet obtenir grans
descomptes (més del 30 %) que es tradueixen en el preu final al client.
Acompanya factures de compra dels diferents elements detallant els beneficis obtinguts
en cadascú dels diferents tipus, disposant de manera global d’un marge de benefici
global del 25 %.
En base a l’anterior, es considera explicada de manera satisfactòria la baixa presentada
en els diferents apartats de valoració i, conseqüentment, l’oferta es considera que pot ser
complerta amb garanties i la inclusió de valors anormals a l’oferta econòmica en els
apartats exposats es poden considerar justificats.
7.- L’empresa INV Protección SL pel que fa al retimbrat (2.2.B) i el manteniment
correctiu, ma d’obra i desplaçaments (2.4.D) presenta justificació en el següent sentit:
Realitza una exposició de la motivació que avala la baixa presentada atenent l’agrupació
d’actuacions a la província de Barcelona, assolint un volum suficient de centres que els
permet actuar per proximitat, disminuint els temps no productius de desplaçaments
entre actuacions, optimitzant recursos de desplaçaments de treballadors.
Exposa que disposen de diverses naus de propietat habilitades i homologades per portar
a terme la recàrrega i retimbrat d’extintors

| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

7/15

La incorporació d’eines informàtiques els permet accedir a la informació realitzada als
diferents edificis mitjançant tablets – PC aconseguint reduir costos a nivell de personal i
permetent-los prendre millors decisions als efectes de resoldre els problemes a la
primera oportunitat, sense re-processos ni desplaçaments innecesaris.
Dins la plantilla laboral d’operaris la rotació i la temporalitat pràcticament no existeixen,
sent la totalitat d’ells fixos i en actiu a l’empresa, evitant així la subcontractació.
Indica que la baixa oferta els permet mantenir els mateixos nivells de servei i qualitat
que a vingut donant durant els anys i obtenint un marge de benefici del 19 %.
Atenent que l’empresa forma part del grup INV, gaudeixen de preus i descomptes
especials per part dels seus proveïdors en equips i material.
Pel que fa al manteniment correctiu – retimbrat:
Detalla en taula cadascú dels diferents preus ofertats en el present apartat, indicant en
cada cas el marge de benefici en els diferents tipus de tipologia que se situa de manera
lineal en el 19 %.
Pel que fa al manteniment correctiu, ma d’obra i desplaçaments (2.4.D):
A l’igual que en l’apartat anterior, detalla taula amb els diferents preus unitaris de mà
d’obra i desplaçaments ofertats amb detall de costos de mà dobra i oferta presentada,
així com de costos de desplaçaments, obtenint d’igual manera que en l’apartat anterior
un marge de benefici que se situa de manera lineal en el 19 % per a cada tipus de
descripció.
En base a l’anterior, es considera explicada de manera satisfactòria la baixa presentada
en els diferents apartats de valoració i, conseqüentment, l’oferta es considera que pot ser
complerta amb garanties i la inclusió de valors anormals a l’oferta econòmica en els
apartats exposats es poden considerar justificats.
8.- L’empresa Nergi Global Service SL presenta justificació pel que fa al manteniment
correctiu – nous extintors (2.5.E) en el següent sentit:
Únicament indica que la seva oferta global presentada ho és per import de 427,96, valor
inferior a 453,91 considerat com a llindar de temeritat.
Acompanya oferta del seu proveïdor on es detallen els preus unitaris de cadascú dels cinc
diferents conceptes a valorar:
En base a l’anterior, es considera justificada de manera satisfactòria respecte de la baixa
presentada en el corresponen apartat de manteniment correctiu – nous extintors i,
conseqüentment, l’oferta es considera que pot ser complerta amb garanties i la inclusió
de valors anormals a l’oferta econòmica en els apartats exposats es poden considerar
justificats.
Seguidament es procedeix a formular la proposta d’adjudicació en base als criteris bàsics
de selecció, avaluables de forma automàtica, del següent contingut:
A) Manteniment preventiu, l’empresa que presenti l’oferta més econòmica en la seva
globalitat del total de les presentades, obtindrà la màxima puntuació (60 punts).
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La resta d’empreses obtindran puntuació proporcional resultant de l’aplicació de la següent
formula:

Puntuació =

x 60

No s'admetran ofertes que no contemplin la totalitat de preus.

El concepte “preu de licitació” d’aquesta formula, atès que s’està valorant el manteniment
preventiu, serà el corresponent al preu fix anual (41.247,00 €).

L’oferta a valorar correspondrà a la suma de tots els preus unitaris, sense IVA, oferts pel
licitador en la seva proposta econòmica conforme al model establert en l’annex 2.1 del
plec de prescripcions tècniques en concepte de revisions.
B) Retimbrat, l’empresa que presenti l’oferta més econòmica en la seva globalitat de
total de les presentades, obtindrà la màxima puntuació (15 punts).
La resta d’empreses obtindran puntuació proporcional resultant de l’aplicació de la
següent formula:

Puntuació =

x 15

No s'admetran ofertes que no contemplin la totalitat de preus.

L’oferta a valorar correspondrà a la suma de tots els preus unitaris, sense IVA, oferts pel
licitador en la seva proposta econòmica corresponent al present apartat conforme al preu
base de licitació (4.852,80 €) i de conformitat al model que s’estableix a l’annex 2.2 del
plec de prescripcions tècniques (oferta retimbrats).
C) Manteniment correctiu, recàrregues, l’empresa que presenti l’oferta més
econòmica en la seva globalitat del total de presentades, de l'annex 2.3 del plec de
prescripcions tècniques obtindrà la màxima puntuació (fins a 8 punts).
La resta d’empreses obtindran puntuació proporcional resultant de l’aplicació de la
següent formula:

xC

No s'admetran ofertes que no contemplin la totalitat de preus.

L’oferta a valorar correspondrà a la suma dels valors ponderals de cadascuna de les
tipologies d’extintors, sense IVA, oferts pel licitador en la seva proposta econòmica
conforme al model establert en l’annex 2.3 en concepte de recàrregues de l’agent
extintor. El valor de la constant C serà segons la següent ponderació:
Recàrrega extintor 6 kg pols: fins un màxim de 4 punts de la formula
Recàrrega extintor 50 kg pols: fins un màxim d’1 punt de la formula
Recàrrega extintor 2 kg CO₂: fins un màxim d’1 punt de la formula
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Recàrrega extintor 5 kg CO₂: fins un màxim de 2 punts de la formula
D) Manteniment correctiu, ma d’obra i desplaçament, l’empresa que presenti
l’oferta més econòmica en la seva globalitat del total de presentades, de l'annex 2.4 del
plec de prescripcions tècniques obtindrà la màxima puntuació (fins a un màxim de
7 punts).
La resta d’empreses obtindran puntuació proporcional resultant de l’aplicació de la
següent formula:

xC

No s'admetran ofertes que no contemplin la totalitat de preus.

L’oferta a valorar correspondrà a la suma dels valors ponderals de cadascuna de les
tipologies de mà d’obra i desplaçament, sense IVA, ofertats pel licitador en la seva
proposta econòmica conforme al model establert en l’annex 2.4. El valor de la constant C
serà segons la següent ponderació:
Hora normal oficial de 1a: fins un màxim de 2 punts de la formula
Hora extra/festiva/nocturna oficial 1a: fins un màxim d’1 punt de la formula
Hora normal ajudant: fins a un màxim de 2 punts de la formula
Hora extra/festiva/nocturna ajudant: fins un màxim de 1 punt de la formula
Desplaçament (anada i tornada) fins un màxim de 1 punts de la formula
E) Manteniment correctiu- nous extintors En aquest apartat es valorarà fins a un
total de 10 punts del total import de preus unitaris oferts pels diferents licitadors de
l’annex 2.5 del plec de prescripcions tècniques.
La puntuació de cada licitador serà la resultant de l’aplicació de la següent fórmula:

xC
No s'admetran ofertes que no contemplin la totalitat de preus.

L’oferta a valorar correspondrà a la suma dels valors ponderals de cadascuna de les
tipologies d’extintors, sense IVA, oferts pel licitador en la seva proposta econòmica
conforme al model establert en l’annex 2.5 en concepte de reposició d’element contrafoc.
El valor de la constant C serà segons la següent ponderació:
Nou extintor 6 kg pols:
fins
Nou extintor 50 kg pols:
fins
Nou extintor 2 kg CO₂:
fins
Nou extintor 5 kg CO₂:
fins
Nova mànega tipus BIE 25: fins

un
un
un
un
un

màxim
màxim
màxim
màxim
màxim

de
de
de
de
de

1
2
1
3
3

punts de la formula
punt de la formula
punt de la formula
punts de la formula
punts de la formula
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Seguidament es procedeix a la valoració del total de les ofertes admeses a la licitació i a
la corresponen puntuació en base als criteris establerts en els diferents apartats, el
resultat de la qual és el següent:
A.- Manteniment preventiu
El resum de les ofertes admeses a la licitació i la puntuació total de l’apartat és la que tot
seguit es detalla:
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B.- Retimbrat
El resum de les ofertes admeses a la licitació i la puntuació total de l’apartat és la que tot
seguit es detalla:

C.- Manteniment correctiu recàrregues
El resum de les ofertes admeses a la licitació i la puntuació total de l’apartat és la que tot
seguit es detalla:
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D.- Manteniment correctiu, mà d’obra i desplaçament
El resum de les ofertes admeses a la licitació i la puntuació total de l’apartat és la que tot
seguit es detalla:

E.- Manteniment correctiu – nous extintors
El resum de les ofertes admeses a la licitació i la puntuació total de l’apartat és la que tot
seguit es detalla:

El total de puntuacions de cadascuna de les diferents empreses en la globalitat dels
conceptes és la següent:
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A la vista de l’exposat es proposa que per part de l’òrgan de contractació s’adopti
resolució en el següent sentit:
1.- Refusar les ofertes de les empreses Catalana de Seguretat i Comunicacions SL, Pacisa
Fire Service SL,i Instalaciones y Mantenimientos en Sistemas Contra incendis SL atès que
no han justificat els preus anormalment baixos o desproporcionats de les seves
proposicions econòmiques.
2.- Adjudicar el contracte de serveis de manteniment dels extintors i equips contra
incendis als edificis i dependències municipals a l’empresa Point Fire SL (NIF: ....) en
haver obtingut la major puntuació per un import de 20.611,20 € IVA no inclòs (import
total: 24.939,55 € IVA inclòs) pel que fa al manteniment preventiu i que representa una
baixa del 50,03 % respecte del preu de licitació.
Pel que fa al retimbrat i resta de correctius el preu màxim anual serà de 9.852,80 € IVA
no inclòs (import total: 11.921,88 € IVA inclòs) de conformitat amb l’oferta presentada
per l’indicada empresa de preus unitaris, amb el següent desglossament:
→ Retimbrat: 4.852,80 € IVA no inclòs
→ Correctius: 5.000,00 € IVA no inclòs
3.- Aquesta despesa anirà amb càrrec al centre de cost 4.02.5.09 de Manteniment i
Serveis Urbans i a les següents aplicacions pressupostàries i pels imports que igualment
s’assenyalen:
Pel que fa al manteniment preventiu el desglossament és el següent:
Aplicació pressupostària
031.920.212
042.333.212
071.231.212
041.3232.212
041.3231.212
061.3421.212
061.3423.212
061.342.212
013.132.212
051.241.212
052.4312.212

Conservació edificis municipals
Conservació edificis de Cultura
Conservació edificis Serveis Socials
Conservació i reparació escoles
Conservació i reparació escoles bressol
Conservació i reparació CEM Sagnier
Conservació i reparació CEM Estruch
Altres instal·lacions esportives
Conservació i rep. edifici de Seguretat Ciutadana
Conservació i reparació edificis CPE
Conservació Mercat municipal
TOTALS

Mant. Preventiu

IVA inclòs

2.399,40
6.352,39
756,13
6.855,69
1.436,66
642,03
621,60
181,03
861,61
431,94
72,70

2.903,28
7.686,39
914,92
8.295,39
1.738,36
776,86
752,14
219,05
1.042,54
522,65
87,97

20.611,20

24.939,55

Pel que fa a retimbrat i correctius el desglossament màxim de la despesa és el següent:
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Aplicació pressupostària
031.920.212
042.333.212
041.3232.212
041.3231.212

Conservació
Conservació
Conservació
Conservació

edificis municipals
edificis de Cultura
i reparació escoles
i reparació escoles bressol

TOTALS

Retimbrat

IVA inclòs

Correctius

IVA inclòs

1.404,54
1.495,39
1.613,87
338,20

2.903,28
7.686,39
1.738,36
409,23

1.447,38
1.541,00
1.663,10
348,52

1.751,33
1.864,61
2.012,35
421,71

4.852,80

5.870,92

5.000

6.050

La Mesa dona la seva conformitat, i a la vista de les propostes i de l’Informe de valoració
emès pel cap de Secció de Manteniment d’edificis, en data 16 de desembre de 2021, en
compliment del que disposa l’article 150 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic,
proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de Servei de manteniment
dels extintors i equips contra incendis als edifici i dependències municipals., en el
següent sentit:
Primer Rebutjar les propostes presentades per les empreses Catalana de Seguretat i
Comunicacions SL ( NIF: B61528956), Pacisa Fire Service SL ( NIF: B87317228) i
Instalaciones y Mantenimientos en Sistemas Contra incendis SL (NIF: B67202929), per
considerar-se ofertes anormals o desproporcionades, al no donar compliment al
requeriment ni justificar el baix nivell de preus de les seves ofertes, segons el cas, de
conformitat amb la clàusula (IV.5.1) del plec de clàusules administratives.
Segon.- Adjudicar el contracte de serveis de manteniment dels extintors i equips contra
incendis als edificis i dependències municipals a l’empresa Point Fire SL (NIF:
B65663619) en haver obtingut la major puntuació per un import de 20.611,20 € IVA no
inclòs (import total: 24.939,55 € IVA inclòs) pel que fa al manteniment preventiu.
Pel que fa al retimbrat i resta de correctius el preu màxim anual serà de 9.852,80 € IVA
no inclòs (import total: 11.921,88 € IVA inclòs) de conformitat amb l’oferta presentada
per l’indicada empresa de preus unitaris, amb el següent desglossament:
→ Retimbrat: 4.852,80 € IVA no inclòs
→ Correctius: 5.000,00 € IVA no inclòs
S’ha donat compliment a l’establert als articles 140 i 150 de la LLCS en referència al
compliment de la documentació acreditativa del requisits previs a l’adjudicació.
Finalitzat l’acte, es signa aquesta acta pel President juntament amb la Secretària, que en
dóna fe.
F_GRPFIRMA_PRESIDENT

F_GRPFIRMA_SECREACTA
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