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Acta de la Mesa de Contractació de valoració de les ofertes presentades i
proposta d’adjudicació de la licitació de subministrament de mobiliari per
diverses dependències municipals

Montserrat Febrero i Piera

La Mesa de Contractació la formen:
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 publicar en el perfil del contractant de la
Corporació en data 27 de juliol de 2021, amb un període de quinze (15) dies
naturals per a presentar ofertes, essent l’últim dia l’11 d’agost de 2021 a les 23.59
hores.
Dins el període de presentació cinc (5) empreses han presentat proposicions,
BERNADI, SA amb CIF A08449571, i registre d’entrada E/000348-2021, de 5
d’agost a les 10.51 hores; EXPERT LINE, SL amb CIF B17036476, i registre
d’entrada 2021/8817, de 6 d’agost a les 13.16 hores; INAD-HOC HABITAT, SL amb
CIF B66579392, i registre d’entrada 2021/8837, de 9 d’agost a les 10.39 hores; F.
VIDAL, SA amb CIF A08364333, i registre d’entrada 2021/8872, de 10 d’agost a les
18.14 hores; i SUMINISTROS AN-BO, SL amb CIF B63042063, i registre d’entrada
2021/8897 i 2021/8911, d’11 i 12 d’agost a les 19.54 i 13.20 hores
respectivament. Aquesta empresa ha presentat la seva oferta en dues fases, essent
el primer dins de termini i havent de finalitzar-lo en un màxim de 24 hores, de
conformitat amb l’establert a la Plataforma de Contractació en relació amb el
disposat a la Disposició addicional setzena de la LCSP. L’empresa ha complert amb
l’establert i ha finalitzat el procés dins les següents 24 hores, però no ha incorporat
cap document dels que conformen l’oferta, no essent en cap cas esmenable i
havent de ser exclosa del procés de licitació.
En data 17 d’agost de 2021 la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura dels
sobres únics digitals de les quatre ofertes presentades, amb el resultat que consta
a l’acta publicada en el perfil del contractant en data 20 d’agost de 2021, de la que
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Essent les 10.00 hores del 24 de setembre de 2021, es reuneix la Mesa de
Contractació a l’objecte de procedir a l’anàlisi, valoració i posterior proposta
d’adjudicació per elevar a l’òrgan de contractació, de les ofertes presentades al
procediment de licitació convocat per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la
contractació del subministrament amb instal·lació, per a l’adquisició del mobiliari
necessari, segons projecte de disseny que forma part de l’expedient com a Plec de
prescripcions tècniques (Annex I del PCAP), pel nou edifici del carrer La Pau núm. 3
i l’actual espai de Serveis Tècnics, ubicat a la planta baixa del carrer La Pau núm. 4,
on se’ls exclou del procediment de licitació per no acreditar en el moment de la
presentació de l’oferta, la solvència tècnica requerida, de conformitat amb l’acta
emesa per aquesta Mesa en data 17 d’agost de 2021, i publicada en el perfil del
contractant en data 20 d’agost de 2021. Expedient núm. AJCOR0303332021.
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se’n desprèn que van ser totes acceptades excepte la presentada per BERNADI SA,
que va resultar exclosa del procediment en no haver acreditat la solvència tècnica, i
es va sol·licitar informe tècnic a la persona redactora del projecte, a l’objecte de
determinar si els productes oferts s’ajustaven i complien amb tots els requeriments
mínims dels plecs, essent informe vinculant per determinar l’acceptació o exclusió
de les ofertes presentades.
En data 16 de setembre es va reunir la Mesa de Contractació a l’objecte de
respondre a les al·legacions formulades per l’empresa licitadora BERNADÍ, SA amb
CIF A08449571, amb instància 2021/9299, de 30 d’agost, on formulen al·legacions
a l’acta d’obertura de sobres únics digitals de la Mesa de Contractació, de 17
d’agost, del procediment de licitació de referència, exposant la seva disconformitat
per haver estat exclosos sense que se’ls concedís termini per a esmenar
documentació administrativa. Del contingut i conclusió de l’acta, publicada en el
perfil del contractant, se’n desprèn que van ser estimades les al·legacions
presentades per l’empresa licitadora BERNADÍ, SA, resultant acceptada l’empresa
en el procediment de licitació, i procedint a l’obertura de l’oferta econòmica i
tècnica presentades, remetent-la als redactors del projecte a l’objecte de valoració
dels productes tècnics presentats, com a requisit previ a la comprovació de si les
ofertes econòmiques presentades i finalment acceptades per complir amb tots els
requisits tècnics mínims, es troben en situació de baixa anormal o no per ser
posteriorment valorades i procedir a la proposta d’adjudicació.
En data 23 d’agost la redactora del projecte ha presentat instància en aquest
Ajuntament, amb registre d’entrada 2021/9146 amb el resultat de la valoració dels
requisits tècnics presentats per les tres primeres empreses acceptades, exposant
que els productes oferts per l’empresa Expert Line SL no s’ajusten en la seva
totalitat a les característiques i dimensions establertes en el projecte de disseny i
que calien ser observades i complertes, mentre que els oferts per les empreses
Inad-hoc Habitat SL i F.Vidal SA, s’ajusten i compleixen totalment amb les
característiques i dimensions fixades en el projecte. La responsable del contracte va
emetre informe al respecte, que forma part de l’expedient i es publicarà en el perfil
conjuntament amb aquesta acta, proposant a la Mesa de Contractació l’acceptació
únicament de les ofertes presentades per Inad-hoc Habitat SL i F.Vidal SA, per
complir en la seva totalitat amb les característiques i dimensions fixades, i
proposant l’exclusió de l’empresa Expert Line SL pels motius exposats.
En data 20 de setembre la redactora del projecte ha presentat instància en aquest
Ajuntament, amb registre d’entrada 2021/10201, adjuntant informe amb el resultat
de la valoració dels requisits tècnics presentats per l’empresa Bernadí SA, exposant
que els productes oferts s’ajusten en la seva totalitat a les característiques i
dimensions establertes en el projecte de disseny, si bé no feien menció explícita a
que la seva oferta incloïa tota la instal·lació i col·locació dels mateixos. En aquest
sentit i tot i que els plecs i projecte incloïen tant el subministrament com la
instal·lació, resultant d’obligat compliment contractual, la Mesa va requerir
mitjançant la Plataforma de Contractació Pública, aclariments al respecte
mitjançant la presentació en el termini màxim de dos dies hàbils, de declaració
responsable on s’establís explícitament que els imports oferts incloïen tota la
instal·lació i col·locació.
El requeriment d’aclariments es va efectuar en data 21 de setembre, atorgant com
a termini màxim el 23 de setembre a les 23.59 hores. L’empresa Bernadí SA ha
presentat en data 21 de setembre i mitjançant la Plataforma de Contractació
Pública amb registre d’entrada 2021/10236, declaració responsable especificant
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explícitament, que la despesa de la instal·lació i col·locació total de tots els
productes a subministrar es troba inclosa dins els preus oferts a la licitació.
En conseqüència, procedeix comprovar si les ofertes econòmiques de les empreses
licitadores acceptades, Bernadí SA, Inad-hoc Habitat SL i F.Vidal SA, es troben en
situació de baixa anormal o no, com a pas previ per a la seva valoració i posterior
adjudicació.

Montserrat Febrero i Piera

De conformitat amb l’establert a la clàusula VI.15 del PCAP, l’import ofert serà
l’únic criteri per a determinar la anormalitat o desproporcionalitat de l’oferta a
considerar, i es comprovarà atès l’establert al Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques. En concret, i pel cas de tres licitadors, com és el que ara
ens ocupa, el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, determina que serà baixa anormal o
desproporcionada la que sigui inferior en més de 10% a la mitjana aritmètica de les
ofertes, excloent en el còmput de la mitjana l’oferta d’import més elevat quan sigui
superior en més del 10% de la mitjana, i en qualsevol cas, es considerarà
desproporcionada la baixa superior al 25%.

Càlcul d'ofertes anormalment baixes
Pressupost licitació

61.262,00

Nom de l'empresa

Puntuació preu

Oferta anormal

BERNADÍ SA

40.358,07

No

INAD-HOC HABITAT SL

54.064,19

No

F.VIDAL SA

43.828,80

No

Límit de temeritat

37.884,09

Atès que cap oferta es troba en situació de baixa anormal, a continuació es
procedeix a la valoració de totes les ofertes acceptades.
Valoració criteris d’adjudicació
Els apartats puntuables relatius als Criteris avaluables de forma automàtica, són els
següents amb una puntuació màxima total de 100 punts, tal i com s’estableix a la
clàusula VI.10 del PCAP:
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Baixa anormal o desproporcionada
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“Les ofertes presentades pels licitadors a aquest procediment contractual es
valoraran d’acord amb els següents criteris de valoració, tots ells avaluables
automàticament i sobre una puntuació màxima de 100 punts.
VI.10.1. Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 100 punts)
VI.10.1.1) Oferta econòmica: Fins a 45 punts
La puntuació màxima s’atorgarà a la màxima baixa oferta, quant el import de
licitació. La baixa oferta s’aplicarà uniformement als preus unitaris dels productes
relacionats en l’annex.1. La resta es puntuaran linealment fins a 0 punts que
correspondrà a l’empresa que no hagi fet cap baixa.
VI.10.1.2) Ampliació del número d’articles 4.01 (buc): Fins a 25 punts

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

24/09/2021 President/a mesa de
contractació

La puntuació màxima s’atorgarà al màxim número d’articles ofert. La resta es
puntuaran linealment fins a 0 punts que correspondrà a l’empresa que no hagi fet
cap oferta.
VI.10.1.3) Ampliació del número d’articles 1.01 (cadira oficina): Fins a 20
punts
La puntuació màxima s’atorgarà al màxim número d’articles ofert. La resta es
puntuaran linealment fins a 0 punts que correspondrà a l’empresa que no hagi fet
cap oferta.
VI.10.1.4) Ampliació del número d’articles 5.10 (plantes d’interiors): Fins a
5 punts
La puntuació màxima s’atorgarà al màxim número d’articles ofert. La resta es
puntuaran linealment fins a 0 punts que correspondrà a l’empresa que no hagi fet
cap oferta.
VI.10.1.5) Ampliació del número d’articles 5.07 (vinils a tall): Fins a 5 punts
La puntuació màxima s’atorgarà al màxim número d’articles ofert. La resta es
puntuaran linealment fins a 0 punts que correspondrà a l’empresa que no hagi fet
cap oferta.”

Oferta econòmica
Empresa
Bernadí SA

Oferta
40.358,07
54.064,19
43.828,80

Inad-hoc Habitat SL
F.Vidal SA

Licitació

%Baixa
34,12
11,75
28,46
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Baixa en €

20.903,93
7.197,81
17.433,20
(IVA
61.262,00 exclòs)
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Punts
45,00
15,49
37,53
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Ampliació núm. articles 4.01 (buc)
Empresa
Bernadí SA

Inad-hoc Habitat SL
F.Vidal SA

Oferta en
unitats
2,00
30,00
9,00

Punts
1,67
25,00
7,50

Ampliació núm. articles 1.01 (cadira oficina)
Empresa
Bernadí SA

Inad-hoc Habitat SL
F.Vidal SA

Oferta en
unitats
1,00
30,00
10,00

Punts
0,67
20,00
6,67

Ampliació núm. articles 5.10 (plantes interiors)
Empresa
Bernadí SA
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Punts
1,33
5,00
3,33

Ampliació núm. articles 5.07 (vinils a tall)
Empresa
Bernadí SA

Inad-hoc Habitat SL
F.Vidal SA

Oferta en
unitats
1,00
22,00
8,00

Punts
0,23
5,00
1,82

Total puntuacions
Empresa
Bernadí SA

Inad-hoc Habitat SL
F.Vidal SA

Import
45,00
15,49
37,53

Millores
3,90
55,00
19,32

Total
48,90
70,49
56,85

Proposta d’adjudicació
De la valoració efectuada se’n desprèn que l’oferta amb la millor relació qualitatpreu és la presentada per l’empresa licitadora INAD-HOC HABITAT, SL amb CIF
B66579392, en haver obtingut una puntuació total de 70,49 punts, havent ofert un
import màxim per a l’execució total del contracte de 54.064,19€, 21% d’IVA exclòs,
que no incorre en baixa anormal, tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència
econòmica i tècnica requerides, i haver presentat productes que compleixen en la
seva totalitat amb les característiques tècniques i dimensions establertes en el
projecte de disseny.
Per tot l’exposat, aquesta Mesa de Contractació proposa a l’Alcaldia, com a òrgan
de contractació competent per a aquest tipus de tràmits, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. En compliment del que determina l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), requerir l’empresa INAD-HOC
HABITAT, SL amb CIF B66579392º, com a empresa licitadora que ha resultat amb
l’oferta més avantatjosa quant a relació qualitat-preu de les presentades al
procediment obert simplificat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació
harmonitzada, convocat per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la
contractació del subministrament amb instal·lació, per a l’adquisició del mobiliari
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Inad-hoc Habitat SL
F.Vidal SA

Oferta en
unitats
4,00
15,00
10,00
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necessari, segons projecte de disseny que forma part de l’expedient com a Plec de
prescripcions tècniques (Annex I del PCAP), pel nou edifici del carrer La Pau núm. 3
i l’actual espai de Serveis Tècnics, ubicat a la planta baixa del carrer La Pau núm. 4
en haver obtingut una puntuació total de 70,49 punts, havent ofert un import
màxim per a l’execució total del contracte de 54.064,19€, 21% d’IVA exclòs, que
no incorre en baixa anormal, tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència
econòmica i tècnica requerides, i haver presentat productes que compleixen en la
seva totalitat amb les característiques tècniques i dimensions establertes en el
projecte de disseny, per a què presenti dins el termini màxim de 7 dies hàbils a
comptar de l’enviament de la notificació del present requeriment, l’acreditació
d’haver dipositat a disposició de l’Ajuntament la quantitat de //2.703,21.-// €, que
correspon al 5% de l’import màxim del contracte fixat en 54.064,19€, 21% d’IVA
exclòs, per a la totalitat de la durada i execució del contracte, en concepte de fiança
definitiva, en qualsevol de les modalitats previstes en l’article 110 de la LCSP i en la
clàusula VI.11 del PCAP.
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Per a dipositar la fiança mitjançant aval o assegurança de caució, serà obligatori
sol·licitar cita prèvia al telèfon de Tresoreria 93.650.02.11 ext. 2051.
Si aquest dipòsit es formalitza mitjançant transferència bancària o metàl·lic, el
número de compte és el següent: Caixabank ES27 2100 0552 10 0200006856.
En el perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, al que es pot
accedir mitjançant el web municipal, poden obtenir els documents de conformitat
de prestació de garantia mitjançant retenció en el preu, i els models d’aval i
assegurança de caució que s’hauran d’utilitzar obligatòriament, i que hauran d’estar
legitimats per fedatari públic.
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa licitadora pel seu coneixement i efectes,
amb el benentès que de complir-se adequadament en temps i forma el requeriment
efectuat, es procedirà a l’adjudicació del contracte. Cas contrari, s’entendrà que
han retirat la seva oferta.
Es dóna per acabada la sessió i s’estén aquesta acta, el contingut de la qual com a
secretària certifico.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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La secretària de la Mesa, Maria José Insa Pascual
Vist i plau de la presidenta, Montserrat Febrero i Piera
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