Exp. núm. 1408-0872/2021
INFORME OBERTURA SOBRE C DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL PROCEDIMENT OBERT
CORRESPONENT AL CONTRACTE DE SERVEIS PER AL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES
INSTAL•LACIONS DE LA PISCINA COBERTA DE CAN PASQUAL.
A les 10:26 h del 13 de juliol de 2021, es procedeix a l’obertura del sobre A del procediment obert
corresponent al contracte de serveis per al manteniment i conservació de les instal•lacions de la piscina
coberta de Can Pasqual.
D’acord amb la clàusula 1.13) del Plec de Clàusules Administratives Particulars aplicable al contracte de
referència, l’acte d’obertura del sobre A es realitza pel Secretari de la Mesa.
D’acord amb la clàusula 1.9) del PCAP, les proposicions són presentades i tramitades mitjançant l’eina
VORTAL.
Segons el Registre de la Plataforma anteriorment esmentada, les propostes presentades van concorre a
la licitació dins del termini atorgat a aquests efectes. El termini per presentar les propostes va concloure
el dia 8 de juliol de 2021 a les 14:00H, havent-se presentat:
PROPOSTA
1

DENOMINACIÓ SOCIAL
Serveis Enginyeria Bruc, S L,

CIF/NIF
B62592977

DATA D’ENTRADA
07.07.2021

HORA D’ENTRADA
0:04:08

En data 14 de juliol de 2021 la secretaria de la Mesa emet informe d’obertura de sobre A, segons el qual
proposa considerar ajustada al plec de clàusules administratives particular, la documentació presentada
pels diferents licitadors, i en conseqüència admetre-les a tràmit.
En data 19 de juliol de 2021mitjançant eina VORTAL s’obre el Sobre B presentat pel licitador, i en data 20
de juliol de 2021 la secretaria de la Mesa emet informe d’obertura de sobre B segons el qual es requereix
al centre gestor la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor
1. VALORACIÓ DELS CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
La Cap d’Unitat Operativa d’Equipaments emet informe de valoració dels criteris que depenen d’un judici
de valor, de l’informe es desprèn que la documentació continguda al sobre B és conforme als requisits
de contingut mínim establerts al Plec de Prescripcions Tècniques del contracte de referència.
Analitzada la oferta presentada, l’informe esmentat conclou el següent:
“Que la puntuació total assignada a cada una de les ofertes, una vegada considerats els criteris de valoració, és:
-

Serveis Enginyeria Bruc, SL.- NIF: B62592977.- Valoració total: 10 punts”
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2. OBERTURA DEL SOBRE C.
En data 22 de juliol de 2021 a les 9.41 es procedeix a l’obertura del sobre C, el qual conté la proposta
econòmica i els altres criteris automàtics. Les ofertes presentades ofereixen les següents
PROPOSTA

DENOMINACIÓ SOCIAL

CIF/NIF

1

Serveis Enginyeria Bruc, S L,

B62592977

Oferta econòmica
Amb IVA
108.935,56 €

Percentatge
descompte
30%

Augment
freqüència
2 hores

Realitzat el càlcul preceptiu, s’observa que no hi ha baixa temerària o desproporcionada de l’oferta
presentada per Serveis Enginyeria Bruc, S L.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer: DONAR per obert els sobre C presentat per Serveis Enginyeria Bruc, S L,, la qual ha concorregut
a la licitació del serveis per al manteniment i conservació de les instal•lacions de la piscina coberta de
Can Pasqual d’Esparreguera.
Segon: REQUERIR a la Cap d’Unitat Operativa d’Equipaments perquè informi i puntuï respecte als
elements de la proposta econòmica i la resta de criteris automàtics.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidència aixeca la sessió, quan són tres quarts d’onze del
matí del dia indicat, de la qual s’estén acta amb la signatura del President i del Secretari de la Mesa.
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