EXPEDIENT; 2021/037/SE
ACTA D’OBERTURA DE LES OFERTES PRESENTADES PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS EN MATÈRIA DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Amposta, 18 de gener de 2022
Essent les dotze hores es constitueix la Mesa de contractació designada en el procediment obert
simplificat convocat per l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment dels edificis i
instal·lacions municipals en matèria de protecció contra incendis.
La Mesa resta constituïda per:
President: Adam Tomàs i Roiget, Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta
Vocal: Verònica Arasa Gallego, Secretària actal. de l’Ajuntament d’Amposta
Vocal: Maria del Mar Medall González, Interventora de l’Ajuntament d’Amposta
Vocal. Sandra Nágera Fernández, enginyera tècnica d’obra pública.
Secretària de la Mesa: Sabina Sanón Monllau, funcionària de la Corporació.
Mitjançant l’eina Sobre digital, es van presentar les ofertes següents:
Per a la licitació corresponent a "Contractació dels serveis de manteniment dels edificis i
instal·lacions municipals en matèria de protecció contra incendis" amb el codi d'expedient
"2021-037-SE" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 11/01/2022, a les
23:59, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es
relacionen a continuació:
Denominació social

NIF

Data d'entrada

Hora d'entrada

Registre d'entrada

VISSEGUR SECURITY

B43857705

08/01/2022

10:14:10

E/000114-2022

B43788942

10/01/2022

15:02:40

E/000137-2022

B43373372

10/01/2022

19:47:55

E/000148-2022

Plana Fabrega Seguretat S. L. B60989233

11/01/2022

09:19:50

E/000152-2022

SYSTEMS, S.L.U.
NEMEA SISTEMES
CONTRA INCENDIS
CONTRAFOC PROTECCIO
CONTRA INCENDIS, S.L.

La mesa de contractació procedeix a l’obertura de l’únic sobre digital A, comprovant-se que la
documentació presentada per tots els licitadors és correcta, essent, per tant, procedent
l’admissió de totes les ofertes.
El Plec de clàusules administratives a clàusula 10 regula els criteris de valoració de les ofertes.
Es valorarà el percentatge de descompte expressat en dos decimals (X,XX) sobre els preus
unitaris que s’indiquen a continuació:

Concepte

Preu unitari

Manteniment trimestral extintor

1,21 €

Manteniment trimestral BIE

4,00 €

Manteniment trimestral central detector fum digital o analògica

28,00 €

Manteniment anual extintor

3,60 €

Manteniment anual BIE

8,00 €

Manteniment anual central detector fum digital o analògica

93,00 €

Retimbrat (20% dels extintors)

25,00 €

Recàrrega de qualsevol tipus d'extintor

18,00 €

Subministrament i col·locació extintor pols 3 kg

21,35 €

Subministrament i col·locació extintor pols 6 kg

24,85 €

Subministrament i col·locació extintor pols 9 kg

26,70 €

Subministrament i col·locació extintor neu carbònica 2 kg

48,95 €

Subministrament i col·locació extintor neu carbònica 5 kg

66,60 €

Els preus unitaris no inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit.
Es puntuarà mitjançant la següent formula:
100 x % de descompte ofertat
Puntuació = ----------------------------------------------------------------% de descompte màxim ofertat
Les ofertes presentades són les següents:
OFERTES
VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, S.L.U.

DESCOMPTE OFERTAT

PUNTUACIÓ

5,00 %

33,22

15,05 %

100,00

10,02 %
15,00 %

66,57
99,66

NEMEA SISTEMES CONTRA
INCENDIS
CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA
INCENDIS, S.L.
Plana Fabrega Seguretat S. L.

La Mesa comprova que l’empresa que ha presentat l’oferta amb major puntuació, Nemea
Sistemes contra incendis SL està inscrita en el Registre d’empreses licitadores de la Generalitat
de Catalunya, que l’empresa està degudament constituïda, que el signant de l’oferta disposa de
poder suficient per formular l’oferta, que l’empresa declara que disposa de la solvència
econòmica, financera i tècnica i no està inclosa en cap prohibició per a contractar.

La Mesa formula proposta d’adjudicació del contracte a l’empresa Nemea Sistemes contra
incendis SL així com formular-li requeriment per tal de que en el termini de set dies hàbils, a
comptar des de la tramesa de la comunicació, presenti la documentació justificativa de les

circumstàncies referides a les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 140 de la LCSP, de disposar
efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte, de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat social i autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per consultar quantes vegades
sigui necessari durant la vigència del contracte el compliment d’aquestes obligacions tributàries i
amb la Seguretat social.
La data i hora de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes
que corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de
formalització de la signatura electrònica pels membres de la mesa de contractació.
I essent aquesta la única escomesa encomanada, s’aixeca la sessió i de tot el que s’ha tractat es
formula la present acta, de que, com a Secretària, certifico.

President de la Mesa
Sr. Adam Tomàs i Roiget

Vocal
Sra. Verònica Arasa Gallego

Vocal
Sra. Maria del Mar Medall González

Vocal
Sra. Sandra Nágera Fernández

Secretària de la Mesa
Sra. Sabina Sanón Monllau

