Exp. COSU/21008
Acta d'obertura i valoració de les proposicions presentades en Sobre Digital Únic del contracte
d’obres “contracte mixt de subministrament i manteniment de dos marcadors electrònics esportius
nivell 2 i de dos jocs complets de dues cistelles de bàsquet”.
A les 12.00 hores del dia 6 d’agost de 2021, en el despatx del cap del Servei de Contractació i Compres
de la 4a planta de l’edifici administratiu de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, es reuneix la Mesa de
Contractació prevista a les clàusules 17 i 18 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP)
que regeix la licitació de serveis de referència, convocada mitjançant anunci publicat en el Perfil del
contractant en data 28 de juliol de 2021.
Assisteixen com a membres de la unitat de referència el cap de secció d’Esports i el cap del Servei de
Contractació i Compres, que actua com a custodi, conjuntament amb la cap de la Unitat Tècnica de
Compres, que actua com a custodi.
L'objecte de la reunió és fer l'acte d'obertura, qualificació i valoració de les proposicions presentades
en el Sobre Digital Únic “Documentació administrativa i Proposició corresponent als criteris
avaluables de forma automàtica”, presentats per optar a la licitació esmentada.
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Segons el certificat de registre d’ofertes emès per l’eina Sobre Digital de la Plataforma de serveis de
contractació pública han concorregut els licitadors següents:

A continuació, el cap del Servei de Contractació i Compres inicia el procediment d’obertura del sobre
únic segons l’establert a la clàusula 18 del PCAP, tenint en compte que la resta de les empreses licitadores
han enviat les paraules clau i els custodis han aplicat les credencials en termini; resultant l’obertura
electrònica sense incidències i amb l’informe de traçabilitat següent:
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Qualificada la documentació administrativa, la unitat tècnica acorda admetre les empreses licitadores per
haver presentat la documentació degudament complimentada.
Seguidament, es valora i puntua la Proposició corresponent als criteris avaluables de forma automàtica”,
de conformitat amb la clàusula 20 del PCAP, amb el resultat següent:
Exp.
COSU/21008

Subministrament i manteniment de dos marcadors
electrònics esportius nivell 2 i de dos jocs complets
de dues cistelles de bàsquet

Proposició corresponent als criteris avaluables de forma automàtica
a) Oferta econòmica,

Núm.

Licitador

fins a 10 punts

Preu ofert

punts

b) Ampliació del període manteniment c) Reducció dies naturals d'entrega i
preventiu,
subministrament,
fins a 4 punts
fins a 3 punts

Ampliació (mesos)

punts

Reducció (dies)

TOTAL
màxim 17 punts

punts

Total punts

15,71
13,49
16,00

1

PL SPORTS, S.L.

47.980,00 €

8,71

49,00 €

4,00

21,00 €

3,00

2

ESTEBAN SPORTING
GOOD&EQUIPMENT, SL

46.128,00 €

9,49

36,00 €

4,00

0,00 €

0,00

3

Broker Kirol, S.L.

44.900,00 €

10,00

12,00 €

4,00

14,00 €

2,00

De conformitat amb la clàusula 19 del PCAP, es comproven els paràmetres que han de permetre
identificar els casos en què una oferta s’ha de considerar anormalment baixa, que en concórrer tres
licitadors, que compleixin els dos criteris següents:
a) aplicació de l’apartat 3 de l’article 85 del RGLCAP, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.
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Clàusula 19 PCAP: Baixa anormal: art. 85 RGLCAP
Mitjana aritmètica
46.336,00 €

41.702,40 €

(1) <10% mitjana aritmètica

Cap oferta acompleix el criteri d’aquest apartat a) de considerar anormalment baixa.
De conformitat amb la clàusula 18 del PCAP, la unitat tècnica acorda:
1. Proposar l’oferta més avantatjosa la presentada per la licitadora Broker Kirol, S.L., amb NIF B 95 764
999, d’acord amb la proposició següent:
a) Oferta econòmica per al subministrament i manteniment:

3

Pressupost base licitació (IVA
inclòs)

Preu ofert (sense
IVA)

68.745,61 €

44.900,00 €

IVA
9.429,00 €

Preu ofert
(IVA inclòs)
54.329,00 €

L'oferta econòmica es desglossa de la manera següent:
Concepte
Subministrament
Manteniment preventiu 1r any
Manteniment preventiu 2n any
Manteniment preventiu 3r any
Manteniment correctiu 1r any
Manteniment correctiu 2a i 3a
anualitats (714 €/any)
Preu ofert (sense IVA)
IVA
Preu ofert (IVA inclòs)

Licitació
54.196,55 €
0€
0€
1.190,00 €
0€
1.428,00 €

Oferta
43.472,00 €
0€
0€
0€
0€
1.428,00* €

56.814,55 €
11.931,05 €
68.745,61 €

44.900,00 €
9.429,00 €
54.329,00 €

*Del manteniment correctiu no es pot fer oferta econòmica, sent import invariable. Pel que fa a la resta
de criteris d'adjudicació avaluables de manera automàtica, ens comprometem al següent:
b) Mesos de manteniment preventiu sense cost per a l’Ajuntament: 12 mesos.
d) Reducció del termini d'entrega en 14 dies naturals de reducció del termini d'entrega màxim establert
a la clàusula 3a d’aquest Plec.
2. Comprovat en el RELI, que Broker Kirol, S.L està degudament constituïda, que el signant de la
proposició té poder bastant per formular l’oferta, requerir a Broker Kirol, S.L que acrediti la
constitució de la garantia definitiva xifrada en 2.245,00 euros, corresponent al 5% del preu de
contracte de 44.900,00 euros, IVA exclòs.
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Els membres de la Unitat Tècnica declaren expressament sota la seva responsabilitat i de conformitat
amb l’article 64 de la Llei 9/2017, de de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 de octubre, de Règim
jurídic del sector públic, i al Codi Ètic i de bon govern de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i els seus
ens instrumentals, que:
a) No es troben en cap situació de conflicte d’interessos respecte a la licitació del contracte de
referència, aprovat per la regidora coordinadora de l’Àrea de Governança, Economia i Serveis
Territorials en data 30 d’abril de 2021, i en el que han concorregut els licitadors anteriors.
Es pren com a concepte de conflicte d’interès el preceptuat a l’article 64 de la LCSP: “almenys,
qualsevol situació en què el personal al servei de l’òrgan de contractació, que a més participi
en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui
directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació”.
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Consegüentment, de conformitat amb l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE de contractació
pública, els conflictes d’interès podran ser de naturalesa econòmica o ser fruit d’afinitats
polítiques o nacionals, de relacions familiars, sentimentals o de qualsevol altra tipus de relació
interès comuns.
b) Els assistents posaran en coneixement de l’òrgan de contractació qualsevol situació de conflicte
d’interès que pugui tenir coneixement.
c) Que no es troben en causa d’abstenció de la Llei 40/2015 Llei 40/2015, d’1 de octubre, de
Règim jurídic del sector públic.
La unitat tècnica declara finalitzat l’acte.
I, perquè consti, s'estén aquesta acta, essent les 12.15 hores de la data al començament indicada, que
signa el secretari, que en dóna fe, amb el vistiplau de la presidència.
El cap de Secció d’Esports

El cap del Servei de Contractació i Compres

La cap d’Unitat Tècnica de Compres
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