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Expedient de contractació núm. 2020.02
Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les
entitats locals de Catalunya

Carme Vallés i Fort, Secretària accidental del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), qui
actua en aquesta sessió en substitució del Secretari,
CERTIFICO:
Que segons consta a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local celebrada el dia 14 de juliol de 2021 i, per tant, a reserva dels termes
que resultin de la seva aprovació definitiva, fou aprovat per unanimitat dels seus membres presents,
l’acord que transcrit literalment és com segueix:
“3.- Aprovació, si escau, de l’adjudicació de l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells
elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(exp. núm. 2020.02).
“1.- El CCDL, com a ens instrumental de l’ACM i d’acord amb els objectius i finalitats definits als seus
Estatuts, entre els que destaquen la promoció, millora, optimització i eficiència dels serveis i activitats
d’interès general d’acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’acord
amb les facultats per a la promoció de licitacions públiques amb destinació a les entitats locals de
Catalunya i suport a la Central de Contractació de l’ACM, que té atribuïdes, rep, periòdicament
encàrrecs per portar a terme licitacions d’Acords marc amb destinació a les entitats de Catalunya, per
part de l’ACM. D’aquesta manera, el CCDL porta a terme la licitació de contractes amb destinació a les
entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació
administrativa, previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment
el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part d’aquests
tipus de subministraments.
Els antecedents a on el CCDL i l’ACM, a través del Sistema d’adquisició centralitzada, han actuat, han
tingut un grau d’adhesió molt important, essent un element demostratiu de com cooperar i
mancomunar esforços. Així, l’ACM i el CCDL ja tenen l’experiència d’haver gestionat diferents Acords
marc, com per exemple, de subministrament elèctric, de gas natural, de màquines d’impressió i
multifunció, de vehicles de serveis generals, de vehicles de serveis policials, d’arrendament de vehicles
amb opció o sense opció de compra, assegurança de responsabilitat civil, de DEAs etc., tots ells, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya.
A aquests efectes i per tal de formalitzar les consideracions recollides a l’apartat anterior, les dues
entitats tenen subscrit un conveni general de col·laboració.
2.- En aquest marc, el CCDL, per encàrrec de la Central de contractació de l’ACM va formalitzar l’Acord
marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.02), la vigència del qual finalitzava al juliol
de 2021. Considerant aquesta circumstància i, davant la necessitat manifestada per part dels ens locals
de seguir comptant amb el servei de manteniment d’aparells elevadors i els subministraments
referenciats, l’ACM va considerar oportú i justificat la licitació d’un nou Acord marc de serveis de
manteniment d’aparells elevadors i subministrament dels elements substitutius, així com la formulació
del corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació. En
aquest sentit, mitjançant la Resolució de Presidència núm. 56/2020, de 9 d’octubre de 2020, es resolgué
aprovar formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, i aprovar, així
mateix, l’inici del corresponent expedient, amb número de referència 2020.02.
3.- Un cop realitzades les corresponents consultes preliminars de mercat amb les empreses
interessades, de conformitat amb la Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, sobre el procediment i
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actuacions a realitzar amb motiu dels estudis econòmics i les consultes preliminars del mercat que es
realitzin pel Consorci Català pel Desenvolupament Local i la Central de contractació de l’ACM en les
licitacions dels acords marc i adquisicions centralitzades de subministraments i serveis amb destinació a
les entitats locals de Catalunya o altres contractes encomanats pels esmentats ens locals, en resultà el
corresponent informe de resultat del procés, aprovat per la Comissió Executiva del CCDL el 12 de març
de 2021, i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
4.- La Resolució de Presidència núm. 19/2021, de 23 de març de 2021, va acordar aprovar l’expedient de
contractació per la licitació de l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya per
l’adjudicació de l’Acord marc a empreses que puguin acomplir l’objecte del contracte de conformitat
amb l’article 221.4 de la LCSP, mitjançant procediment obert, en que tot empresari interessat podrà
presentar una proposició, restant exclosa tota negociació dels termes del contracte, d’acord amb el que
preveuen els articles 131 a 155 de la LCSP, en relació amb els articles 156 a 158 de la LCSP, amb diversos
criteris d’adjudicació. Així mateix, va acordar aprovar els corresponents Plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques de l’Acord marc de serveis de manteniment
d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient de contractació núm. 2020.02), així com l’autorització de la corresponent despesa
per tal de procedir a la tramitació de l’expedient sens perjudici que en relació a l’adjudicació de
contractes basats per part dels ens locals destinataris, l’expedient té el caràcter de contractació
anticipada ja que es duu a terme d’acord amb allò estipulat en l’article 117 de la LCSP de tal manera que
quedaran supeditats a l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions que se’n
derivin en l’exercici corresponent i, finalment, la publicació del corresponent anunci de licitació de
l’Acord marc al DOGC, al DOUE, al perfil de contractant, així com en dos diaris de màxima difusió, segons
s’estableix a l’article 135 de la LCSP.
L’Acord marc té com a objecte els servei de manteniment d’aparells elevadors, els serveis de
manteniment a tot risc d’escales mecàniques i els serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors i es
qualifica com a contracte administratiu mixt de serveis i subministraments per preus unitaris, per a
l’adjudicació de l’acord marc a empreses que puguin acomplir l’objecte del contracte. D’acord amb
l’article 18 de la LCSP, les normes que s’han d’observar en la preparació i adjudicació de l’Acord marc
són les del contracte de serveis per preus unitaris, estipulades a l’article 17 de la LCSP, atès que és la
prestació principal. D’altra banda, pel que fa a la regulació dels efectes, compliment i extinció del
contracte, s’hauran d’observar les disposicions relatives als contractes de serveis o les normes dels
contractes de subministraments, segons correspongui, de conformitat amb els articles 18.1 i 122.2 de la
LCSP.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 221.4 de la LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats es regeixen pel PCAP i PPT que integren el present
expedient, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta de normativa concordant aplicable
que resulti d’aplicació.
Els destinataris dels serveis objecte d’aquest Acord marc són els actuals membres de l’ACM i el CCDL i els
ens locals que estan vinculats a aquests, així com els seus ens dependents i els consorcis que gestionen
serveis locals o activitats d’interès local en què participen aquests ens locals vinculats, així com aquelles
altres entitats previstes en el reglament de la Central de contractació de l’ACM, en els termes previstos al
PCAP d’aplicació.
El seu valor estimat, de conformitat amb el que disposa la clàusula novena del PCAP, s’ha calculat en
funció dels preus dels contractes basats previstos pel període inicial i les seves possibles pròrrogues fins
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a un màxim de quaranta-vuit mesos, període inicial i pròrrogues, i ascendeix a la suma de 13.550.000,00
euros. En aquest sentit, el valor estimat total, incloses les modificacions previstes a la clàusula
seixantena del plec (fins a un màxim del 30%) és de 17.615.000,00 euros. El pressupost base de licitació
és el valor dels contractes basats a tramitar durant el període d’execució inicial de l’Acord marc, de vinti-quatre mesos, i es xifra en la quantitat total estimada 8.197.750,00 euros (IVA inclòs).
La forma de selecció i adjudicació de les empreses ha estat mitjançant procediment obert, en què tot
empresari interessat ha pogut presentar una proposició, restant exclosa tota negociació del termes del
contracte, mitjançant diversos criteris d’adjudicació, tal i com s’estableix a la clàusula 18a del PCAP, en
relació a l’article 145 i ss. de la LCSP.
5.- En data 14 d’abril de 2021, es va dur a terme de forma telemàtica una sessió, dirigida a totes les
empreses interessades en participar en la licitació de l’Acord marc, de la que en resultà un document de
preguntes i respostes formulades, que fou publicat al perfil de contractant de l’entitat.
6.- En data 29 d’abril de 2021, a les 10:00 hores, es va reunir la Mesa de Contractació, en sessió privada,
per tal de procedir a l’obertura dels sobres “A” (documentació general), i els membres de la Mesa van
constatar les empreses que havien presentat proposicions per participar en la licitació en temps i forma,
que seguidament es relacionen:
Registre
entrada

Data

Hora

Empresa

NIF

LOT

E/000303-2021

21/04/2021 22:19:23

SERVIELEVA SL

B17538794

E/000314-2021

23/04/2021 13:04:40

ASCENSORS SERRA SA

A17034364

E/000315-2021

23/04/2021 14:05:35

A. EMBARBA S.A.

A29018637

E/000318-2021

23/04/2021 16:58:19

A28318012

E/000319-2021

26/04/2021 09:15:15

EUROCONTROL, SA
TUV RHEINLAND IBERICA
ICT, SA

01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 11
02, 05, 06, 10
01, 02, 03, 05,
06, 07, 08
12

A59555466

12

E/000321-2021

26/04/2021 11:30:37

FAIN ASCENSORES S.A.

A28303485

E/000328-2021

26/04/2021 14:57:23

MARVI ASCENSORES, S.L.

B60600897

E/000329-2021

26/04/2021 15:42:42

B08381535

E/000330-2021

26/04/2021 16:30:22

ASCENSORES JORDA, S.L.
SGS INSPECCIONES
REGLAMENTARIAS SA

01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08,
09, 10
01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08,
09, 10, 11
01, 02, 03, 04

A84395078

12

E/000331-2021

26/04/2021 16:34:23

CITYLIFT, SA

A17735135

E/000332-2021

26/04/2021 16:57:07

KONE ELEVADORES, S.A.

A28791069

E/000334-2021

26/04/2021 19:43:30

ORONA, S.COOP.

F20025318

E/000336-2021

27/04/2021 08:45:26

ASCENSORS GIRONA SAU

A17073164

E/000337-2021

27/04/2021 09:37:20 ASCENSORES ERSCE S.A.U

A08277907

01, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09,
10, 11
01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08,
09, 10, 11
01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 09
06
01, 02, 03, 04,
05, 06, 07
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E/000339-2021
E/000340-2021
E/000341-2021
E/000342-2021
E/000343-2021
E/000344-2021
E/000345-2021
E/000346-2021

27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021

E/000347-2021

10:07:31
10:16:34
10:32:24
10:49:51
10:51:10
11:00:26
11:12:40
11:19:41

ASCENSORS GALO SL
ASCENSORS GALO SL
ASCENSORS GALO SL
ASCENSORS EBYP, S.A.
ASCENSORS GALO SL
ASCENSORS GALO SL
ASCENSORS GALO SL
ASCENSORS GALO SL

B08261265
B08261265
B08261265
A58255563
B08261265
B08261265
B08261265
B08261265

27/04/2021 11:59:48

SCHINDLER S.A

A50001726

E/000348-2021

27/04/2021 12:06:57

ACRESA-CARDELLACH, SL

B61465332

E/000349-2021

27/04/2021 12:46:51

ASCENSORS F. SALES, S.L

B25302183

E/000350-2021

27/04/2021 14:19:11

ZARDOYA OTIS S.A.

A28011153

E/000351-2021

27/04/2021 14:46:46

CRUXENT EDELMA ASPE
S.L.U

B08708273

01
02
03
02, 03, 04
04
05
08
10
01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12
01, 02, 03, 04,
07
04, 05, 07, 08,
10
01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08,
09, 10, 11
01, 02, 03, 06

Un cop realitzada l’obertura dels Sobres A i analitzada la documentació presentada es va constatar que
la documentació presentada per part de totes les empreses era correcta i adequada al que disposa la
clàusula 16a del PCAP d’aplicació, a excepció de l’existència de les deficiències i/o aclariments que
seguidament es relacionen, la correcció de les quals fou necessària mitjançant la pràctica dels
corresponents requeriments d’esmena:
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa SERVIELEVA SL:
o
Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable ajustada al
formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre el percentatge, no
inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de què es trobava exempta de
tal obligació.
o
Fou precísa la signatura del resum de l’oferta i de la Declaració responsable ajustada al DEUC, al
contenir una signatura electrònica no vàlida o sense signatura electrònica.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa A. EMBARBA S.A.:
o
Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable ajustada al
formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre el percentatge, no
inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de què es trobava exempta de
tal obligació.
o
Fou precisa la declaració relativa a si conforma o no grup empresarial.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa EUROCONTROL, SA:
o
Fou precisa la signatura electrònica de la Declaració responsable ajustada al DEUC.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa FAIN ASCENSORES SA:
o
Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable ajustada al
formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre el percentatge, no
inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de què es trobava exempta de
tal obligació.
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o

Fou precisa la declaració relativa a si conforma o no grup empresarial.

- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa MARVI ASCENSORES, S.L.:
o
Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable ajustada al
formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre el percentatge, no
inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de què es trobava exempta de
tal obligació.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa SGS INSPECCIONES
REGLAMENTARIAS SA:
o
Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable ajustada al
formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre el percentatge, no
inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de què es trobava exempta de
tal obligació.
o
Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que, com
empresa licitadora del lot 12, no havia declarat que disposava de l’acreditació com entitat
col·laboradora de l’administració i Organisme de Control de les instal·lacions objecte d’aquest
contracte segons la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de Seguretat Industrial i estan inscrites en el
registre d’agents de la seguretat industrial corresponent o acreditació equivalent expedida per
l’organisme competent.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CITYLIFT, SA:
o
Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable ajustada al
formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre el percentatge, no
inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de què es trobava exempta de
tal obligació.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa KONE ELEVADORES, S.A.:
o
Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable ajustada al
formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre el percentatge, no
inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de què es trobava exempta de
tal obligació.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ORONA, S.COOP.:
o
Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable ajustada al
formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre el percentatge, no
inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de què es trobava exempta de
tal obligació.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ASCENSORS GIRONA SAU:
o
Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable ajustada al
formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre el percentatge, no
inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de què es trobava exempta de
tal obligació.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ASCENSORS GALO SL:
o Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable ajustada al
formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre el percentatge, no
inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de què es trobava exempta de
tal obligació.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ASCENSORS EBYP, S.A :
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o Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable ajustada al
formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre el percentatge, no
inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de què es trobava exempta de
tal obligació.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ASCENSORS F. SALES, S.L:
o Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable ajustada al
formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre el percentatge, no
inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de què es trobava exempta de
tal obligació.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CRUXENT EDELMA ASPE S.L.U:
o Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que, en la
Declaració responsable ajustada al formulari DEUC, no havia especificat l’import dels serveis
efectuats en els darrers tres anys.
Així mateix, la Mesa va acordar nomenar com a membres de la Ponència tècnica al Sr. Adrià Soler, tècnic
del departament de contractació i serveis jurídics de l’Ajuntament de Martorelles; a la Sra. Cristina
Santiago, tècnica del servei de contractació de l’Ajuntament de Badalona; i al Sr. Àlex Tarroja i Piera,
tècnic jurista dels Serveis Jurídics de l’ACM, als efectes d’elaborar l’informe que permeti a la Mesa de
contractació realitzar la proposta de valoració i puntuació de les proposicions tècniques i elevar-la, quan
s’escaigui, a la Comissió Executiva del CCDL.
7.- Reunits en sessió privada i de forma telemàtica, el dia 7 de maig de 2021, a les 10:00 hores, es
constituí la Mesa de Contractació per tal d’analitzar la documentació general i les respostes a les
sol·licituds d’aclariment efectuats i van acordar per unanimitat l’admissió de la totalitat de les empreses
licitadores, a l’haver acreditat que es complien els requisits de selecció establerts en els plecs.
Seguidament, es va procedir a l’obertura dels Sobres B, relatius a la proposta tècnica i a constatar les
ofertes efectivament presentades, per cadascuna de les unitats de licitació, d’acord amb el següent
detall:
Lot 01: Manteniment aparells elevadors: Barcelonès i Baix Llobregat
− SERVIELEVA SL
− A. EMBARBA S.A.
− FAIN ASCENSORES S.A.
− MARVI ASCENSORES, S.L.
− ASCENSORES JORSA, S.L.
− CITYLIFT, SA
− KONE ELEVADORES, S.A.
− ORONA, S.COOP.
− ASCENSORES ERSCE S.A.U.
− ASCENSORS GALO SL
− SCHINDLER S.A.
− ACRESA-CARDELLACH, SL
− ZARDOYA OTIS S.A.
− CRUXENT EDELMA ASPE S.L.U.
Lot 02: Manteniment aparells elevadors: Maresme i Vallès Oriental
− SERVIELEVA SL
− ASCENSORS SERRA SA
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A. EMBARBA S.A.
FAIN ASCENSORES S.A.
MARVI ASCENSORES, S.L.
ASCENSORES JORDA, S.L.
KONE ELEVADORES, S.A.
ORONA, S.COOP.
ASCENSORES ERSCE S.A.U.
ASCENSORS GALO SL
ASCENSORS EBYP, S.A.
SCHINDLER S.A.
ACRESA-CARDELLACH, SL
ZARDOYA OTIS S.A.
CRUXENT EDELMA ASPE S.L.U.

Lot 03: Manteniment aparells elevadors: Vallès Occidental
− SERVIELEVA SL
− A. EMBARBA S.A.
− FAIN ASCENSORES S.A.
− MARVI ASCENSORES, S.L.
− ASCENSORES JORDA, S.L.
− CITYLIFT, SA
− KONE ELEVADORES, S.A.
− ORONA, S.COOP.
− ASCENSORES ERSCE S.A.U.
− ASCENSORS GALO SL
− ASCENSORS EBYP, S.A.
− SCHINDLER S.A.
− ACRESA-CARDELLACH, SL
− ZARDOYA OTIS S.A.
− CRUXENT EDELMA ASPE S.L.U.
Lot 04: Manteniment aparells elevadors: Garraf, Alt Penedès i Anoia
− SERVIELEVA SL
− FAIN ASCENSORES S.A.
− MARVI ASCENSORES, S.L.
− ASCENSORES JORDA, S.L.
− CITYLIFT, SA
− KONE ELEVADORES, S.A.
− ORONA, S.COOP.
− ASCENSORES ERSCE S.A.U.
− ASCENSORS EBYP, S.A.
− ASCENSORS GALO SL
− SCHINDLER S.A.
− ACRESA-CARDELLACH, SL
− ASCENSORS F. SALES, S.L.
− ZARDOYA OTIS S.A.
Lot 05: Manteniment aparells elevadors: Osona, Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès
− SERVIELEVA SL
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ASCENSORS SERRA SA
A. EMBARBA S.A.
FAIN ASCENSORES S.A.
MARVI ASCENSORES, S.L.
CITYLIFT, SA
KONE ELEVADORES, S.A.
ORONA, S.COOP.
ASCENSORES ERSCE S.A.U.
ASCENSORS GALO SL
SCHINDLER S.A.
ASCENSORS F. SALES, S.L.
ZARDOYA OTIS S.A.

Lot 06: Manteniment aparells elevadors: Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de l'Estany, Alt Empordà,
Garrotxa i Ripollès
− SERVIELEVA SL
− ASCENSORS SERRA SA
− A. EMBARBA S.A.
− FAIN ASCENSORES S.A.
− MARVI ASCENSORES, S.L.
− CITYLIFT, SA
− KONE ELEVADORES, S.A.
− ORONA, S.COOP.
− ASCENSORS GIRONA SAU
− ASCENSORS ERSCE S.A.U.
− SCHINDLER S.A.
− ZARDOYA OTIS S.A.
− CRUXENT EDELMA ASPE S.L.U.
Lot 07: Manteniment aparells elevadors: Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix
Camp i Priorat
− SERVIELEVA SL
− A. EMBARBA S.A.
− FAIN ASCENSORES S.A.
− MARVI ASCENSORES, S.L.
− CITYLIFT, SA
− KONE ELEVADORES, S.A.
− ORONA, S.COOP.
− ASCENSORS ERSCE S.A.U.
− SCHINDLER S.A.
− ACRESA-CARDELLACH, SL
− ASCENSORS F. SALES, S.L.
− ZARDOYA OTIS S.A.
Lot 08: Manteniment aparells elevadors: Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, Garrigues, Noguera i Segrià
− A. EMBARBA S.A.
− FAIN ASCENSORES S.A.
− MARVI ASCENSORES, S.L.
− CITYLIFT, SA
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−
−
−
−
−

KONE ELEVADORES, S.A.
ASCENSORS GALO SL
SCHINDLER S.A.
ASCENSORS F. SALES, S.L.
ZARDOYA OTIS S.A.

Lot 09: Manteniment aparells elevadors: Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià
− FAIN ASCENSORES S.A.
− MARVI ASCENSORES, S.L.
− CITYLIFT, SA
− KONE ELEVADORES, S.A.
− ORONA, S.COOP.
− SCHINDLER S.A.
− ZARDOYA OTIS S.A.
Lot 10: Manteniment aparells elevadors: Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Alta Ribagorça,
Cerdanya i Val d'Aran
− ASCENSORS SERRA SA
− FAIN ASCENSORES S.A.
− MARVI ASCENSORES, S.L.
− CITYLIFT, SA
− KONE ELEVADORES, S.A.
− ASCENSORS GALO SL
− SCHINDLER S.A.
− ASCENSORS F. SALES, S.L.
− ZARDOYA OTIS S.A.
Lot 11: Serveis de manteniment a tot risc d'escales mecàniques
− SERVIELEVA SL
− MARVI ASCENSORES, S.L.
− CITYLIFT, SA
− KONE ELEVADORES, S.A.
− SCHINDLER S.A.
− ZARDOYA OTIS S.A.
Lot 12: Serveis d'inspecció tècnica d'aparells elevadors
− EUROCONTROL, SA
− TUV RHEINLAND IBERICA ICT, SA
− SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA
− SCHINDLER S.A.
8.- En data 26 de maig de 2021, a les 10:00 hores, es va reunir en sessió privada i de manera telemàtica,
la Mesa de contractació, per tal d’analitzar les proposicions tècniques, tot acordant la necessitat de
sol·licitar aclariments sobre la informació continguda en el Sobre B i requerint la presentació de
documentació complementària, a les empreses que es relacionen seguidament:
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa SERVIELEVA SL:
o Pel que fa a la proposició dels lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, no es va poder comprovar la
classificació energètica dels vehicles declarats en el corresponent annex núm. 03, perquè es
desconeixia la motorització o el tipus de combustible del qual s’alimentaven.
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Per aquest motiu, es requerí a l’empresa que aportés la documentació acreditativa dels
vehicles, així com de la seva classificació energètica IDAE, tal com es requeria a les clàusules 17a
i 18a del PCAP, com en l’annex núm. 03.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa A. EMBARBA S.A.:
o Pel que fa a la proposició dels lots 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, foren 5 els vehicles adscrits al
contracte amb classificació energètica A. Malgrat això, no es va poder comprovar la classificació
energètica dels vehicles Dacia Dokker declarats en el corresponent annex núm. 03, perquè no
apareixien en la base de dades de l’IDAE.
Per aquest motiu, es requerí a l’empresa que aportés la documentació acreditativa de la
classificació energètica dels vehicles Dacia Dokker.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa EUROCONTROL, SA.:
o Pel que fa a la proposició del lot 12, no es va poder comprovar la classificació energètica dels
vehicles declarats en el corresponent annex núm. 03.
Per aquest motiu, es requerí a l’empresa que aportés el certificat de classificació energètica de
l’IDAE de cadascun dels vehicles que declararen.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa TUV RHEINLAND IBERICA ICT, SA.:
o Pel que fa a la proposició del lot 12, a l’annex núm. 03 declararen que els vehicles assignats a la
prestació del servei ostentaven una classificació energètica C de l’IDAE, tot i que no es va poder
comprovar aquesta classificació per part d’aquest òrgan.
Per aquest motiu, es sol·licità a l’empresa que aportés el certificat de classificació energètica de
l’IDAE de cadascun dels vehicles que declararen.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa FAIN ASCENSORES :
o Pel que fa a la proposició dels lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, a l’annex núm. 03 van
indicar la classificació energètica d’acord amb la DGT i no de l’IDAE. Amb les dades aportades
per l’empresa licitadora no es va poder comprovar la classificació energètica dels vehicles
declarats a la base de dades de l’IDAE, atès que es desconeixia el tipus de motorització dels
vehicles declarats.
Per aquest motiu, es requerí a l’empresa que aportés la marca, model i motorització de
cadascun dels vehicles declarats, així com certificat de classificació energètica de l’IDAE.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ASCENSORES JORDA, S.L.:
o Pel que fa a la proposició dels lots 01, 02, 03, 04, a l’annex núm. 03 van indicar la classificació
energètica d’acord amb la DGT i no de l’IDAE. Amb les dades aportades per l’empresa licitadora
no es va poder comprovar la classificació energètica dels vehicles declarats a la base de dades
de l’IDAE, atès que es desconeixia el tipus de motorització dels vehicles declarats.
Per aquest motiu, es requerí a l’empresa que aportés la marca, model i motorització de
cadascun dels vehicles declarats, així com certificat de classificació energètica de l’IDAE.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa SGS INSPECCIONES
REGLAMENTARIAS SA:
o Pel que fa a la proposició del lot 12, únicament pel que fa als vehicles declarats que no eren
elèctrics, amb les dades aportades per l’empresa licitadora no es va poder comprovar la seva
classificació energètica a la base de dades de l’IDAE, atès que es desconeixia el tipus de
motorització dels vehicles declarats.
Per aquest motiu, es requerí a l’empresa que aportés el certificat de classificació energètica de
l’IDAE dels vehicles declarats que no eren elèctrics.
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- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ASCENSORS GIRONA SAU:
o Pel que fa a la proposició del lot 6, amb les dades aportades per l’empresa licitadora no es va
poder comprovar la seva classificació energètica a la base de dades de l’IDAE, atès que es
desconeixia el tipus de motorització dels vehicles declarats.
Per aquest motiu, es requerí a l’empresa que aportés el certificat de classificació energètica de
l’IDAE dels vehicles declarats.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa SCHINDLER S.A.:
o Pel que fa a la proposició dels lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, malgrat que
l’empresa declarà que mantenia un contracte amb una empresa que s’encarregava de garantir
tota la seva infraestructura de recàrrega elèctrica, el bon estat i ús dels vehicles, no aportaren
una documentació acreditativa per cadascun dels vehicles en concret. Per aquest motiu, es
requerí a l’empresa que aportés el certificat de classificació energètica de l’IDAE dels vehicles
declarats.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ASCENSORS F.SALES, S.L.:
o Pel que fa a la proposició dels lots 04, 05, 07, 08, 10, l’empresa declarà a l’annex núm. 03 un
seguit de vehicles, però no aportà documentació acreditativa de la seva classificació energètica,
tot resultant impossible la comprovació de la seva classificació energètica a la base de dades de
l’IDAE, atès que es desconeixia el tipus de motorització dels vehicles declarats.
Per aquest motiu, es requerí a l’empresa que aportés el certificat de classificació energètica de
l’IDAE dels vehicles declarats.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CRUXENT EDELMA ASPE S.L.U.:
o Pel que fa a la proposició dels lots 01, 02, 03 i 06, l’empresa declarà a l’annex núm. 03, un
seguit de vehicles dels quals 4 no tenien classificació energètica de l’IDAE. Pel que fa a la resta,
els que eren marca Renault, model Kangoo, no es va poder comprovar la classificació
energètica dels vehicles declarats a la base de dades de l’IDAE, atès que es desconeixia el tipus
de motorització dels vehicles declarats.
Per aquest motiu, es requerí a l’empresa que aportés la marca, model i motorització dels
vehicles model Kangoo, així com certificat de classificació energètica de l’IDAE.
- En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CITYLIFT, SA:
o Pel que fa a la proposició dels lots 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, l’empresa declarà a
l’annex núm. 03, un total de 12 vehicles adscrits a l’execució del contracte, dels quals 6 d’ells
disposaven de classificació energètica IDAE tipus A. Pel que fa a la resta de vehicles, s’indicà que
no tenen classificació energètica IDAE. Malgrat això, de la documentació acreditativa aportada,
es va detectar una discordança, atès que no apareixen relacionats els vehicles amb classificació
energètica IDAE tipus A.
Per aquest motiu, es requerí a l’empresa que acredités que disposava efectivament dels
vehicles amb classificació energètica IDAE tipus A per a l’execució de les prestacions derivades
del present Acord marc.
9.- En data 9 de juny de 2021, a les 12:00 hores, es va reunir en sessió privada i de manera telemàtica, la
Mesa de contractació, per tal d’analitzar les propostes tècniques presentades per les empreses, la
documentació complementària i aclariments aportats a requeriment de la Mesa, així com l’informe
tècnic emès per la Ponència tècnica de suport i va acordar, per unanimitat, subscriure i fer seves les
consideracions recollides en l’informe de la Ponència, de data 8 de juny de 2021 i publicat al perfil de
contractant de l’entitat.
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10.- El dia 10 de juny de 2021, a les 09:30 hores, la Mesa de Contractació en sessió pública i de manera
telemàtica va procedir a fer l’obertura dels Sobres C, relatius a les ofertes econòmiques, fent lectura de
cada una de les proposicions presentades.
11.- El dia 18 de juny de 2021, a les 12:30 hores, la Mesa de Contractació en sessió privada i de manera
telemàtica, es va reunir per tal de procedir a la valoració de les ofertes econòmiques.
Seguidament, el President va cedir la paraula al Secretari, qui posà en relleu que el dia 16 de juny de
2021, va tenir entrada en el registre d’aquesta entitat, un escrit per via electrònica, per part de
l’empresa ASCENSORS EBYP, S.A., sol·licitant un aclariment respecte de les puntuacions atorgades a la
seva proposta tècnica en l’informe de la ponència tècnica de 8 de juny de 2021 i, concretament,
expressant la seva disconformitat en la puntuació del criteri referent a l’eficiència energètica dels
vehicles assignats per la prestació del servei.
Un cop revisada la documentació aportada per l’empresa licitadora en la seva proposició tècnica del
Sobre B, la Mesa de contractació detectà que s’havia produït un error, consistent en l’omissió de la
valoració dels certificats de classificació energètica dels dos vehicles elèctrics presentats, per la qual
cosa la puntuació corresponent per aquest criteri era de 4 punts, en lloc dels 0 punts atorgats
inicialment. Els membres de la Mesa acordaren la correcció de la puntuació atorgada en els lots 02, 03 i
04 de l’empresa ASCENSORS EBYP, SA, en els termes indicats. Així mateix, respecte a la valoració dels
vehicles de gas natural declarats en l’annex núm. 03, els membres de la Mesa, van acordar per
unanimitat, ratificar-se en la valoració efectuada en l’acta de la Mesa de data 9 de juny de 2021 respecte
a aquests vehicles, atès que no complien amb els criteris d’adjudicació fixats en el PCAP, el qual havia
estat acceptat per les parts i havia esdevingut la llei del contracte.
Així mateix, els membres de la Mesa de contractació, un cop examinada la documentació presentada en
el Sobre C, constataren que algunes de les proposicions presentaven alguna anomalia, essent les ofertes
errònies, atès que impedien l’aplicació de la fórmula establerta a la clàusula 18a del PCAP i, en
conseqüència, determinaven la impossibilitat per part de la Mesa de procedir a la seva valoració. Així
mateix, es posà de manifest que d’acord amb la clàusula dotzena del PCAP s’establia clarament que les
empreses licitadores havien de presentar oferta a la totalitat de prestacions i elements que integraven
el lot, no essent possible en aquesta fase del procediment de licitació requerir la subsanació d’aquests
defectes i anomalies. Per aquests motius, els membres de la Mesa acordaren, per unanimitat, excloure
de la licitació a les empreses i en els lots següents i pels motius que s’especifiquen a continuació:
- A l’empresa CRUXENT EDELMA ASPE SLU, dels lots 01, 02, 03 i 06, atès que presentà dos preus pel que
fa a la substitució o reparació d’alguns elements: “relés i contactors del quadre de maniobra” i
“encebadors i reactàncies d’il·luminació de cabina”. En conseqüència resultà impossible valorar la
proposició econòmica, atès que s’exigia la presentació d’un únic preu en cadascun dels camps.
- A L’empresa SCHINDLER SA, dels lots 01 a 10, atès que presentà dos preus pel que fa a la substitució o
reparació d’alguns elements: “relés i contactors del quadre de maniobra” i “cèl·lules fotoelèctriques de
les portes automàtiques de pisos”. En conseqüència resultà impossible valorar la proposició econòmica,
atès que s’exigia la presentació d’un únic preu en cadascun dels camps.
A més, pel que fa a l’element de “Sistema de comunicació bidireccional (no inclou la tarifa telefònica)”
l’empresa no presentà cap preu, no podent en cap cas sol·licitar una esmena o aclariment per subsanar
aquesta omissió.
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- A L’empresa ACRESA-CARDELLACH SL, dels lots 01, 02, 03, 04 i 07, atès que no presentà cap preu pel
que fa al manteniment de salva-escales, no podent en cap cas sol·licitar una esmena o aclariment per
subsanar aquesta omissió.
Així mateix, els membres de la Mesa de contractació, constataren que, pel que fa a la proposició
presentada per l’empresa SERVIELEVA SL en el lot 11 (Serveis de manteniment a tot risc d’escales
mecàniques) corresponia a l’oferta relativa al Sobre B, en lloc de l’oferta econòmica, essent per tant
errònia. Per aquest motiu, els membres de la Mesa acordaren, per unanimitat, excloure de la licitació a
l’empresa SERVIELEVA SL del lot 11.
Pel que fa a l’empresa SCHINDLER SA, els membres de la Mesa de contractació, constataren que, pel que
fa al lot 12, no presentà l’oferta econòmica, motiu pel qual, els membres de la Mesa acordaren, per
unanimitat, excloure-la de la licitació del lot 12.
Seguidament, els membres de la Mesa, assistits pel personal de l’ACM-CCDL van procedir a la valoració
de les ofertes del Sobre C admeses amb la fórmula i previsions contingudes en la clàusula 18 del PCAP. A
continuació, es procedí a integrar la puntuació obtinguda en la valoració del Sobre B (proposició tècnica)
a la puntuació obtinguda en el Sobre C (proposició econòmica), per la qual cosa en resultà la puntuació
definitiva de les proposicions admeses que seguidament es detalla i de la que en resultà l’ordre
classificatori següent:
Lot 1: Manteniment d’aparells elevadors: Barcelonès i Baix Llobregat.

Lot 2: Manteniment d’aparells elevadors: Maresme i Vallès Oriental.
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Lot 3: Manteniment d’aparells elevadors: Vallès Occidental.

Lot 4: Manteniment d’aparells elevadors: Garraf, Alt Penedès i Anoia.

Lot 5: Manteniment d’aparells elevadors: Osona, Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès.
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Lot 6: Manteniment d’aparells elevadors: Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Alt Empordà,
Garrotxa i Ripollès.

Lot 7: Manteniment d’aparells elevadors: Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix
Camp i Priorat.

Lot 8: Manteniment d’aparells elevadors: Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues, Noguera i Segrià.
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Lot 9: Manteniment d’aparells elevadors: Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.

Lot 10: Manteniment d’aparells elevadors: Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Alta Ribagorça,
Cerdanya i Val d’Aran.

Lot 11: Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques.

Lot 12: Serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.
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Seguidament, i d’acord amb la clàusula 12a del PCAP, resultarien seleccionades les primeres 5 empreses
de cada unitat de licitació, pel que fa als lots 1 a 10, i les primeres 6 empreses de cada unitat de licitació,
pel que fa als lots 11 i 12. No obstant, la mateixa clàusula establia dues limitacions: d’una banda, pel que
fa als lots 1 a 10, es limità a 4 el nombre de lots que es podien adjudicar a un mateix licitador; i, de l’altra
banda, si com a conseqüència de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, un licitador resultés seleccionat
en un número de lots que excedeixi del màxim indicat, és a dir, més de 4 lots d’entre els lots 1 a 10, seria
seleccionat en aquells lots d’acord amb l’odre de preferències que hagués declarat els licitadors d’acord
amb l’annex núm. 05.
Amb tot, aquesta limitació tenia una excepció. Així, a efectes d’evitar que quedés desert un lot, havent
de ser seleccionades un mínim de 3 empreses per lot, s’exceptuava aquesta segona limitació quan totes
les empreses que haguessin presentat proposició en un lot i, d’acord amb les preferències d’adjudicació
declarades en l’annex núm. 05, ja haguessin estat proposades per ser adjudicatàries de quatre lots del
grup de manteniment d’aparells elevadors (lots 1 a 10). En els casos en què això succeís, es seleccionaria
la proposició de l’empresa licitadora que hagués obtingut la major puntuació segons els criteris
d’adjudicació.
Considerant les limitacions així com l’excepció anterior, els membres de la Mesa constataren que, pel
que fa al lot 9, s’havia d’exceptuar la limitació en l’adjudicació de lots per tal d’evitar que aquest lot
quedés desert, atès que d’acord amb les preferències d’adjudicació declarades per les empreses en
l’annex núm. 05 del PCAP, les empreses ZARDOYA OTIS S.A., MARVI ASCENSORES, S.L. i CITYLIFT, SA,
havien estat proposades per ser adjudicatàries de més de 4 lots, d’entre els lots 1 a 10.
Tenint en compte les consideracions anteriors, els membres de la Mesa acordaren, per unanimitat,
formular la següent proposta de selecció d’empreses, classificades per ordre decreixent, que
seguidament es relaciona, i elevar aquesta proposta a la Comissió Executiva del CCDL:
Lot 1: Manteniment d’aparells elevadors: Barcelonès i Baix Llobregat.

Lot 2: Manteniment d’aparells elevadors: Maresme i Vallès Oriental.
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Lot 3: Manteniment d’aparells elevadors: Vallès Occidental.

Lot 4: Manteniment d’aparells elevadors: Garraf, Alt Penedès i Anoia.

Lot 5: Manteniment d’aparells elevadors: Osona, Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès.

Lot 6: Manteniment d’aparells elevadors: Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Alt Empordà,
Garrotxa i Ripollès.
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Lot 7: Manteniment d’aparells elevadors: Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix
Camp i Priorat.

Lot 8: Manteniment d’aparells elevadors: Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues, Noguera i Segrià.

Lot 9: Manteniment d’aparells elevadors: Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.

Lot 10: Manteniment d’aparells elevadors: Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Alta Ribagorça,
Cerdanya i Val d’Aran.

Lot 11: Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques.
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Lot 12: Serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.

12.- Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació, que s’estima correcta i degudament
motivada, i una vegada acreditat per part dels licitadors proposats com a adjudicataris, que ha estat
presentada la documentació a la que fa referència l’apartat segon de l’article 150 de la LCSP.
Vist que la Intervenció del CCDL ha emès informe de fiscalització previ a l’adjudicació favorable.
Vistos els antecedents de fet i fonaments de dret abans esmentats, i a l’empara de les facultats que té
atribuïdes aquesta Presidència, es proposa a aquesta Comissió executiva, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Adjudicar l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament
d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2020.02), d’acord
amb el següent detall d’empreses seleccionades, de conformitat amb la proposta d’acord de la Mesa de
Contractació adoptada en la sessió del dia 18 de juny de 2021, per la qual es qualificaven les ofertes
presentades i s’acordava el seu ordre classificatori, de conformitat amb el PCAP i PPT que regeixen el
present Acord i les ofertes presentades per les empreses licitadores:
Lot 1: Manteniment d’aparells elevadors: Barcelonès i Baix Llobregat.
1.
2.
3.
4.
5.

A. EMBARBA SA
ASCENSORES ERSCE SAU
KONE ELEVADORES SA
CITYLIFT SA
FAIN ASCENSORES SA

Lot 2: Manteniment d’aparells elevadors: Maresme i Vallès Oriental.
1.
2.
3.
4.
5.

ASCENSORES ERSCE SAU
KONE ELEVADORES SA
FAIN ASCENSORES SA
ASCENSORS SERRA SA
ASCENSORS EBYP SA

Lot 3: Manteniment d’aparells elevadors: Vallès Occidental.
1.
2.
3.
4.
5.

A. EMBARBA SA
CITYLIFT SA
MARVI ASCENSORES SL
KONE ELEVADORES SA
FAIN ASCENSORES SA
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Lot 4: Manteniment d’aparells elevadors: Garraf, Alt Penedès i Anoia.
1.
2.
3.
4.
5.

ASCENSORES ERSCE SAU
ZARDOYA OTIS SA
KONE ELEVADORES SA
ASCENSORS EBYP SA
ORONA S. COOP.

Lot 5: Manteniment d’aparells elevadors: Osona, Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès.
1.
2.
3.
4.
5.

A. EMBARBA SA
CITYLIFT SA
FAIN ASCENSORES SA
ASCENSORS SERRA SA
ORONA S. COOP.

Lot 6: Manteniment d’aparells elevadors: Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Alt Empordà,
Garrotxa i Ripollès.
1.
2.
3.
4.
5.

CITYLIFT SA
ZARDOYA OTIS SA
MARVI ASCENSORES SL
ASCENSORS SERRA SA
ORONA S. COOP.

Lot 7: Manteniment d’aparells elevadors: Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix
Camp i Priorat.
1.
2.
3.
4.
5.

ASCENSORES ERSCE SAU
ZARDOYA OTIS SA
MARVI ASCENSORES SL
ORONA S. COOP.
SERVIELEVA SL

Lot 8: Manteniment d’aparells elevadors: Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues, Noguera i Segrià.
1.
2.
3.
4.
5.

A. EMBARBA SA
MARVI ASCENSORES SL
ZARDOYA OTIS SA
ASCENSORS F. SALES SL
ASCENSORS GALO SL

Lot 9: Manteniment d’aparells elevadors: Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.
1. ZARDOYA OTIS SA
2. MARVI ASCENSORES SL
3. CITYLIFT SA
Lot 10: Manteniment d’aparells elevadors: Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Alta Ribagorça,
Cerdanya i Val d’Aran.
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1. ASCENSORS GALO SL
2. ASCENSORS SERRA SA
3. ASCENSORS F. SALES SL
Lot 11: Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques.
1.
2.
3.
4.
5.

ZARDOYA OTIS SA
KONE ELEVADORES SA
MARVI ASCENSORES SL
CITYLIFT SA
SCHINDLER SA

Lot 12: Serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.
1. SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA
2. EUROCONTROL SA
3. TUV RHEINLAND IBERICA ICT SA
Segon.- Excloure de la present licitació les ofertes presentades a instància de les empreses següents, en
els lots que s’indiquen, pels motius que es detallen a continuació:
- Empresa CRUXENT EDELMA ASPE SLU, dels lots 01, 02, 03 i 06, atès que presenta dos preus
pel que fa a la substitució o reparació d’alguns elements: “relés i contactors del quadre de
maniobra” i “encebadors i reactàncies d’il·luminació de cabina”. En conseqüència resulta
impossible valorar la proposició econòmica, atès que s’exigia la presentació d’un únic preu en
cadascun dels camps.
- Empresa SCHINDLER SA, dels lots 01 a 10, atès que presenta dos preus pel que fa a la
substitució o reparació d’alguns elements: “relés i contactors del quadre de maniobra” i
“cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de pisos”. En conseqüència resulta
impossible valorar la proposició econòmica, atès que s’exigia la presentació d’un únic preu en
cadascun dels camps.
A més, pel que fa a l’element de “Sistema de comunicació bidireccional (no inclou la tarifa
telefònica)” l’empresa no presenta cap preu, no podent en cap cas sol·licitar una esmena o
aclariment per subsanar aquesta omissió.
- Empresa ACRESA-CARDELLACH SL, dels lots 01, 02, 03, 04 i 07, atès que no presenta cap preu
pel que fa al manteniment de salva-escales, no podent en cap cas sol·licitar una esmena o
aclariment per subsanar aquesta omissió.
Tercer.- Notificar a totes les empreses licitadores el present acord als efectes escaients, tot fent-los
avinent que la formalització del contracte corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article
153.3 de la LCSP, a l’ésser susceptible de recurs especial en matèria de contractació (article 44.1 de la
LCSP), no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des de que s’hagi practicat la
notificació del present acord a tots els interessats.
Quart.- Publicar l’anunci de formalització del contracte d’aquest Acord marc al Diari Oficial de la Unió
Europea, dins del termini legalment establert, així com en el Perfil de contractant del Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
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Cinquè.- Donar compte de l’adopció d’aquest acord a l’Assemblea General del CCDL.”

I per que així consti, als efectes legals oportuns, expedeixo el present certificat per ordre i amb el vist i
plau de la Presidència, a Barcelona, a quinze de juliol de l’any dos mil vint-i-u.

La secretària accidental

Vist i plau,
El President

Carme Vallès i Fort

Lluís Soler i Panisello
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