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ACTA D’OBERTURA DE SOBRES DIGITALS (SOBRE B)
Essent les 09.18 hores del 7 de juliol de 2021, es procedeix a realitzar en acte no
públic l’obertura del sobre B 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.
Seguidament es procedeix a l’examen de la documentació del Sobre B relatiu als
criteris que depenen d’un judici de valor, i es comprovarà que contingui la
documentació tècnica signada inclosa en la clàusula VI.6 del PCAP, que té caràcter
obligatori. En concret es comprovarà que continguin el document obligatori de
proposta tècnica del servei, que ha de incloure i descriure obligatòriament, tots els
apartats que s’estableixen als criteris de valoració que depenen d’un judici de valor.
La no presentació de la proposta d’acord amb les especificacions corresponents podrà
comportar l’exclusió del concurs de l’empresa licitadora. Caldrà presentar la proposta
tècnica en suport informàtic amb arxius Word per a textos, Excel per a taules i Access
per a base de dades. Els arxius hauran de ser oberts i no protegits. Per la cartografia
s’utilitzarà format d’intercanvi “SHAPES” i sistema de coordenades UTM31N, datum
geodèsic ETRS89. Així mateix, es comprovarà que no contingui cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre C relatiu a la proposició econòmica i
documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica.
De conformitat amb la clàusula VI.6. del PCAP, l’observació d’elements econòmics
que puguin influir en els judicis de valor de la documentació presentada comportarà
l’exclusió automàtica del procés de licitació.

Maria José Insa Pascual
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La Mesa de Contractació la formen:
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El resultat de l’obertura de les proposicions presentades és el següent:
-

Oferta núm. 1: SERVITRANSFER, SL amb CIF B17668740:
o Presenten Proposta tècnica del servei que compleix amb l’establert a la
clàusula VI.6 del PCAP.
o Presenten taules i bases de dades, així com cartografia, en els formats
acceptats.
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Montserrat Febrero i Piera
Maria José Insa Pascual

Una vegada s’hagi emès l’informe d’avaluació i puntuació del sobre B, la Mesa de
Contractació donarà a conèixer el seu resultat mitjançant publicació en el perfil del
contractant i previ a l’acte, no públic, d’obertura del sobre C, comprensiu de la
proposició econòmica i dels aspectes tècnics que depenen de criteris avaluables de
forma automàtica.
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
La secretària de la Mesa, Maria José Insa Pascual
Vist i plau de la presidenta, Montserrat Febrero i Piera

07/07/2021 Secretària de la mesa de
contractació
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07/07/2021 President/a mesa de
contractació

La Mesa de Contractació considera correcte el contingut del sobre B, en no observarse elements econòmics que puguin influir en els judicis de valor de la documentació
presentada, i acorda remetre’ls al personal tècnic designat per a la seva valoració,
essent en aquest cas les tècniques de l’Àrea de Medi ambient, Sra. Gemma Ariasol i
Sra. Marta Busquet. S’adverteix que si en l’anàlisi en profunditat del contingut del
sobre B que realitzin els tècnics s’observen elements econòmics que puguin influir en
els judicis de valor, o es comprova que no s’han inclòs tots els criteris puntuables
mitjançant judici de valor, s’entendran automàticament exclosos del procediment.
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