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LC/CA/SP Exp. 2019/0019436

A LA CIUTAT DE BARCELONA a les 11 hores i 45 minuts del dia 11 de desembre de
de 2019, es constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de
Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, que resta presidida per l’Il·lm. Sr.
Oscar Sierra Gaona, diputat adjunt de Serveis Interns del Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns i pels vocals: per la Sra. Isidra Guardiola Salinas, com a
delegada de la secretària general, per la Sra. Marta Gómez Acin, com a delegada de
l’interventor general, per la Sra. Silvia Carbonell Basté, directora-gerent del Consorci del
Centre de Documentació i Museu Tèxtil i per la secretària de la Mesa Sra. Dolores
Carmona Fernández. Sense que assisteixi cap empresa a aquest acte. Es constitueix la
present Mesa per a la qualificació prèvia de la documentació, obertura econòmica i
proposta d’adjudicació, presentada pels licitadors, en temps i forma assenyalats al Perfil
de Contractant de la Diputació de Barcelona, de la contractació relativa al procediment
obert simplificat amb un únic criteri d’adjudicació corresponent a la Fabricació i
subministrament dels elements expositius i execució del projecte de muntatge
de l’exposició “Decòrum: Vestir la casa per l’ocasió”, tot això de conformitat amb
allò que disposen els articles 140, 150, 157, 159 i 326 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
El President ordena l'obertura del sobre únic de la documentació i del criteri automàtic de
les empreses presentades i admeses, els quals ofereixen el següent resultat:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa CENTRAL DE
PROJECTES MASSENS, S.L., amb NIF B62939715, la qual presenta tota la
documentació assenyalada en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
d’acord amb el model de l’Annex 1 del PCAP. Es presenta als lots 1 i 2.
Presenta la següent oferta:
LOT 1

OFERTA DEL LICITADOR

Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

59.585,26 €

54.000 €

LOT 2
Preu màxim
(IVA exclòs)
6.224 €

OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofert
(IVA exclòs)
5.400 €
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SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa LA SUBURA, S.L.U., amb
NIF B66063157, la qual de tota la documentació assenyalada en els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars li manca aportar emplenat tot el document de la
declaració responsable. Es presenta als lots 1 i 2.
Presenta la següent oferta:
LOT 1

OFERTA DEL LICITADOR

Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

59.585,26 €

56.606 €

LOT 2
Preu màxim
(IVA exclòs)
6.224 €

OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofert
(IVA exclòs)
5.601,60 €

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu serà únicament el preu en els dos Lots.
Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
Criteri Únic...........: Preu............................. fins a 100 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes
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que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es
calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
El resum de la valoració de la puntuació de les empreses admeses a aquesta licitació
és la següent:
Lot 1

EMPRESES
Central de projectes Massens, SL
La Subura, SLU
Llindar

Preu ofertat,
IVA exclòs
54.000,00
56.606,00
45.284,80

Diferència

Punts

Ordre

5.585,26 39,06
2.979,26 20,83
14.300,46 100,00

1
2

Lot 2

EMPRESES
Central de projectes Massens, SL
La Subura, SLU
Llindar

Preu ofertat,
IVA exclòs
5.400,00
5.601,60
4.481,28

Diferència

Punts

824,00 47,28
622,40 35,71
1.742,72 100,00

Ordre
1
2

Es comprova en aquest mateix acte, que cap oferta es troba incursa en presumpció
d’anormalitat.
De conformitat amb el que estableixen els articles 140, 150, 157, 159 i 326 de la LCSP,
la Mesa considera oportú proposar a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació,
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condicionada a que l’empresa LA SUBURA, S.L.U. aporti la documentació requerida,
mitjançant procediment obert simplificat amb un únic criteri d’adjudicació corresponent a
la Fabricació i subministrament dels elements expositius i execució del projecte
de muntatge de l’exposició “Decòrum: Vestir la casa per l’ocasió” a l’empresa
CENTRAL DE PROJECTES MASSENS, S.L., amb NIF B62939715, de conformitat
amb la seva oferta:
Per al lot 1:
Preu ofert Tipus % Import IVA Total preu ofert
(IVA exclòs)
IVA
(IVA inclòs)
54.000 €

21

11.340 €

65.340 €

Per al lot 2:
Preu ofert Tipus % Import IVA Total preu ofert
(IVA exclòs)
IVA
(IVA inclòs)
5.400 €

21

1.134 €

6.534 €

Condicionat a que l’empresa LA SUBURA, S.L.U., presenti l’esmena de documentació
requerida, pels lots 1 i 2, resta en segon lloc l’empresa LA SUBURA, S.L.U.
Essent les 12 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
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