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ACTA D’OBERTURA D’OFERTES I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Essent les 12.20 hores del 4 de març de 2021, es procedeix a realitzar en acta no
pública l’obertura de les ofertes presentades, mitjançant sobre únic digital, al
procediment obert simplificat abreujat, amb tramitació ordinària, convocat per
l’ajuntament de Corbera de Llobregat per a la contractació de serveis de transport
de mercaderies pel Rebost Solidari d’aquest municipi, en els termes i condicions
establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Condicions
Tècniques, aprovats en data 15 de febrer de 2021, amb un import màxim de
5.605,62€, 21% d’IVA exclòs, per als 9 mesos de durada inicial del contracte, amb
possibilitat de pròrroga per 3 anys, amb data d’inici prevista per a l’1 d’abril de 2021.
Expedient núm. AJCOR0205052021.

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 publicar en el perfil del contractant de la
Corporació en data 16 de febrer de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils
per a presentar ofertes, essent l’últim dia el 2 de març de 2021 a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació quatre (4) empreses han presentat proposicions,
Servicios Ocon Catalana, SL amb CIF B63129563 i registre d’entrada E/0000372021, de 23 de febrer a les 10:00h; Frank Transport urgent, SL amb CIF
B60739950 i registre d’entrada 2021/2008, de 24 de febrer a les 13:12h; Formació
i Treball, Fundació Privada, amb CIF G60229846 i registre d’entrada 2021/2148,
d’1 de març a les 09:07h; i Packet Grup Empresarial, SL amb CIF B66888751 i
registre d’entrada 2021/2160, d’1 de març a les 10:25h.
Una vegada finalitzat el termini per a presentar ofertes i transcorregut el període de
temps establert per a poder realitzar l’obertura dels sobres, s’accedeix al contingut
de les propostes presentades amb aplicació de les credencials requerides i prèvia
sol·licitud de les paraules clau a les empreses licitadores.
El resultat de l’obertura de les proposicions presentades, on es comprovarà que
continguin els documents obligatoris Annex I Declaració Responsable i Annex II
Criteris avaluables automàticament, és el següent:
Oferta núm. 1. Servicios Ocon Catalana, SL amb CIF B63129563:

o

Presenten DECLARACIÓ RESPONSABLE on manifesten que tenen la
capacitat d’obrar i no concorren en prohibicions de contractar, segons
model facilitat Annex I, indicant adreça de correu electrònic
concursos@transportesocon.com, als efectes de comunicacions relatives a
aquesta licitació.

Maria José Insa Pascual
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o

Presenten Annex II. Criteris avaluables automàticament, on es
comprometen a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, i Plec de Condicions Tècniques que accepten
íntegrament, per a la durada total del contracte amb el següent
desglossament:
1. Ofereix un percentatge de baixa per servei per a l’execució de les
prestacions objecte del contracte de:
Banc Aliments (fruita )
furgoneta F-1000 900kg capaç. 2 palets europ. Preu servei (mínim 2,5
hores): 12,09%
Banc Aliments ( aliment sec)
camió de 5 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 13,16%
camió de 3 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 8,23%
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Creu Roja
camions 7 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 12,17%
Es requereixen 2 camions
La Nau
furgoneta F-1000 1150kg capaç. 4 palets europ. Preu servei (mínim 3
hores): 15,49%
2. Ofereix una millora en la facturació per fraccions quan es superi el
temps màxim de realització del servei, de 60 minuts.
La Mesa de Contractació considera acceptada l’oferta per complir amb tots els
requisits, i comprova que tot i no ser obligatori, l’empresa es troba inscrita en el
ROLECE, acreditant la seva capacitat d’obrar i de trobar-se al corrent de les
seves obligacions tributàries i de seguretat social.
Oferta núm. 2. Frank Transport urgent, SL amb CIF B60739950:

o

Presenten DECLARACIÓ RESPONSABLE on manifesten que tenen la
capacitat d’obrar i no concorren en prohibicions de contractar, segons
model facilitat Annex I, indicant adreça de correu electrònic
adm@frankexpres.com als efectes de comunicacions relatives a aquesta
licitació.

o

Presenten Annex II. Criteris avaluables automàticament, on es
comprometen a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, i Plec de Condicions Tècniques que accepten
íntegrament, per a la durada total del contracte amb el següent
desglossament:
1. Ofereix un percentatge de baixa per servei per a l’execució de les
prestacions objecte del contracte de:
Banc Aliments (fruita )
furgoneta F-1000 900kg capaç. 2 palets europ. Preu servei (mínim 2,5
hores): 4,52%
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Banc Aliments ( aliment sec)
camió de 5 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 4,54%
camió de 3 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 2,63%
Creu Roja
camions 7 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 4,54%
Es requereixen 2 camions
La Nau
furgoneta F-1000 1150kg capaç. 4 palets europ. Preu servei (mínim 3
hores): 4,54%

Montserrat Febrero i Piera

La Mesa de Contractació considera acceptada l’oferta per complir amb tots els
requisits, i comprova que tot i no ser obligatori, l’empresa es troba inscrita en el
RELI, acreditant la seva capacitat d’obrar i de trobar-se al corrent de les seves
obligacions tributàries i de seguretat social.
Oferta núm. 3. Formació i Treball, Fundació Privada, amb CIF G60229846:

o

Presenten DECLARACIÓ RESPONSABLE on manifesten que tenen la
capacitat d’obrar i no concorren en prohibicions de contractar, segons
model facilitat Annex I, indicant adreça de correu electrònic
treball@formacioitreball.org, als efectes de comunicacions relatives a
aquesta licitació.

o

Presenten Annex II. Criteris avaluables automàticament, on es
comprometen a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, i Plec de Condicions Tècniques que accepten
íntegrament, per a la durada total del contracte amb el següent
desglossament:
1. Ofereix un percentatge de baixa per servei per a l’execució de les
prestacions objecte del contracte de:
Banc Aliments (fruita )
furgoneta F-1000 900kg capaç. 2 palets europ. Preu servei (mínim 2,5
hores): 5%
Banc Aliments ( aliment sec)
camió de 5 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 5%
camió de 3 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 5%
Creu Roja
camions 7 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 5%
Es requereixen 2 camions
La Nau
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2. No ofereix cap millora en la facturació per fraccions quan es superi el
temps màxim de realització del servei, atès que no assenyala cap de les
opcions possibles.
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furgoneta F-1000 1150kg capaç. 4 palets europ. Preu servei (mínim 3
hores): 5%
2. Ofereix una millora en la facturació per fraccions quan es superi el
temps màxim de realització del servei, de 30 minuts.
La Mesa de Contractació considera acceptada l’oferta per complir amb tots els
requisits, i comprova que tot i no ser obligatori, l’empresa es troba inscrita en el
RELI, acreditant la seva capacitat d’obrar i de trobar-se al corrent de les seves
obligacions tributàries i de seguretat social.
Oferta núm. 4. Packet Grup Empresarial, SL amb CIF B66888751:
o

Presenten DECLARACIÓ RESPONSABLE on manifesten que tenen la
capacitat d’obrar i no concorren en prohibicions de contractar, segons
model facilitat Annex I, indicant adreça de correu electrònic f.mendez@dPacket.es, als efectes de comunicacions relatives a aquesta licitació.

o

Presenten Annex II. Criteris avaluables automàticament, on es
comprometen a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, i Plec de Condicions Tècniques que accepten
íntegrament, per a la durada total del contracte amb el següent
desglossament:
1. Ofereix un percentatge de baixa per servei per a l’execució de les
prestacions objecte del contracte de:
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Banc Aliments (fruita )
furgoneta F-1000 900kg capaç. 2 palets europ. Preu servei (mínim 2,5
hores): 13%
Banc Aliments ( aliment sec)
camió de 5 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 13%
camió de 3 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 13%
Creu Roja
camions 7 tones. Preu servei (mínim 4 hores): 9%
Es requereixen 2 camions
La Nau
furgoneta F-1000 1150kg capaç. 4 palets europ. Preu servei (mínim 3
hores): 13%
2. Ofereix una millora en la facturació per fraccions quan es superi el
temps màxim de realització del servei, de 60 minuts.
o

Presenten memòria tècnica on exposen l’organització de l’empresa i els
certificats i recursos materials i personals de què disposen.

o

Presenten, tot i no ser obligatori, DEUC de l’empresa.

La Mesa de Contractació considera acceptada l’oferta per complir amb tots els
requisits, i comprova que tot i no ser obligatori, l’empresa es troba inscrita en el
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ROLECE, acreditant la seva capacitat d’obrar i de trobar-se al corrent de les
seves obligacions tributàries i de seguretat social.
Una vegada oberts els sobres i acceptades les ofertes presentades, la Mesa de
Contractació comprovarà si les ofertes econòmiques presentades en troben en
situació de baixa anormal o no, per posteriorment ser valorades essent els criteris
de valoració els següents, de conformitat amb la clàusula VI.10 del PCAP:
“VI.10.1. Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 100 punts)
Tots els criteris que s’establiran són d’aplicació automàtica mitjançant fórmules i
sobre una puntuació de 100.
VI.10.1.1. Oferta econòmica (fins a 90 punts)
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La major puntuació correspondrà a la major baixa oferta, quant al major
percentatge de baixa ofert sobre el conjunt de serveis de l’objecte del contracte, i
de manera directament proporcional a la resta. La resta de baixes es puntuaran
linealment fins a zero punts, que correspondran al preu de licitació. Per tant, el
preu pel qual finalment s’adjudicarà serà el de licitació amb aplicació de preus
unitaris minorats amb el percentatge resultant del conjunt de baixes ofert.
VI.10.1.2. Millores ofertes (fins a 10 punts)
Els licitadors hauran de presentar millora en la facturació per fraccions quan es
superi el temps màxim de realització del servei. L’oferta que presenti fins a 60
minuts de superació sense cost obtindrà la màxima puntuació, i la resta de
fraccions de 15 minuts es puntuaran proporcionalment fins a zero punts, que
correspondran als 15 primers minuts de superació de temps màxim per servei.”
Càlcul baixa anormal
Càlcul baixa anormal
Núm.
1
2
3
4

Empresa

Servicios Ocon Catalana, SL
Frank Transport urgent, SL
Formació i Treball, Fundació Privada
Packet Grup Empresarial, SL

Percentatge
baixa ofert
12,23
4,15
5,00
12,20

Computa
Si
No
No
Si

Màxim baixa
Mitja aritmètica
menys 10% sobre mitja
Mitja ajustada
més 10% mitja ajustada

8,40
7,56

100,00

No computa

12,21
13,44 Oferta anormal
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Els licitadors hauran de presentar una oferta tot indicant en cadascun dels
enviaments el percentatge de descompte per servei.
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Oferta
anormal
No
No
No
No

Valoració ofertes
Valoració criteris avaluables automàticament

Núm.
1
2
3
4

Empresa

Servicios Ocon Catalana, SL
Frank Transport urgent, SL
Formació i Treball, Fundació Privada
Packet Grup Empresarial, SL

Percentatge
baixa ofert

Punts
(màxim 90)

12,23
4,15
5,00
12,20

90,00
30,54
36,79
89,78

Millora en
facturació
per fracció
en minuts
60
0
30
60

Punts
(màxim
10)

TOTAL

10,00
0,00
5,00
10,00

100,00
30,54
41,79
99,78
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Per tot l’exposat, en ser l’empresa Servicios Ocon Catalana, SL amb CIF B63129563
la que ha resultat amb l’oferta millor quant a relació qualitat-preu per haver
obtingut la major puntuació amb 100 punts, tenint acreditada la capacitat d’obrar i
solvències requerides, aquesta Mesa de Contractació eleva la proposta d’adjudicació
a la consideració de la Junta de Govern Local, en favor d’aquesta empresa,
adjudicant el contracte per l’import màxim de licitació amb aplicació del
percentatge de baixa ofert sobre els preus unitaris de licitació per cada servei
efectivament prestat, i establint la data d’inici efectiva del contracte l’1 d’abril de
2021.
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
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contractació
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Proposta adjudicació
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