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La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 10 de gener
de 2022, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:
6 .- Adjudicació del contracte de serveis de manteniment dels extintors i equips
contra incendis als edifici i dependències municipals (exp. 24503/21).
La Junta de Govern Local, amb data 6 de setembre de 2021 va aprovar l'expedient de la
contractació del servei de manteniment dels extintors i equips contra incendis als edificis i
dependències municipals, amb un pressupost màxim de 51.099,80 € IVA exclòs, que es
desglossa amb el següent detall:




Manteniment preventiu ( part fixa), amb un pressupost màxim de 41.247,00 €,
IVA exclòs.
Retimbrat, amb un pressupost màxim de 4.852,80 €, IVA exclòs.
Manteniment correctiu, amb preus unitaris ( part variable), amb un pressupost
màxim de 5.000,00 €, IVA exclòs.

Dins del termini de presentació de proposicions, es van presentar les següents empreses:












Point Fire, SL B65663619
Catalana de Seguretat i Comunicacions, SL B61528956
Inv Proteccion, SL B85582013
Nergy Global Service, SL B42980409
Pacisa Fire Service, SL B87317228
Instalaciones y Mantenimientos en Sistemas Contra Incendios, SL B67202929
Focsa Contra Incendios, SL B65976821
Adell Bolde Seguridad I, SL B60214095
Extintores Pobe, SL B61887899
Sief-2, SL B25233487
Elecnor, SA A48027056

De conformitat amb el contingut de les actes de la Mesa de contractació, sobres A
(documentació administrativa), Sobre B (criteris avaluables de forma automàtica) i els
informes emesos pel cap de Secció de Manteniment d’edificis, en dates 15 d’octubre i 16 de
desembre de 2021, es proposa com adjudicatària a l’empresa Point Fire SL (NIF:
B65663619).
La proposta d'adjudicació, efectuada per la Mesa de Contractació el 23 de desembre de
2021, està degudament motivada, perquè detalla la ponderació i l'explicació del resultat
d'aplicar a les proposicions presentades pels diferents licitadors els criteris d'adjudicació,
previstos al plec de clàusules administratives particulars, així com el motiu de rebuig de les
propostes presentades per les empreses Catalana de Seguretat i Comunicacions SL ( NIF:
B61528956),Pacisa Fire Service SL ( NIF: B87317228) i Instalaciones y Mantenimientos en
Sistemas Contra incendis SL (NIF: B67202929) del procés de licitació, de conformitat amb
la clàusula (IV.5.1) del plec de clàusules administratives, per considerar-se ofertes anormals
o desproporcionades, al no donar compliment al requeriment ni justificar el baix nivell de
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preus de les seves ofertes. Aquesta proposta d'adjudicació es publica al perfil del
contractant.
L’empresa adjudicatària proposada ha aportat la documentació justificativa de les
circumstàncies establertes a l’art. 140 a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LLCSP), dins del termini de deu dies hàbils establert a l'art. 150.2 de la
mateixa norma.
De conformitat amb l’informe jurídic am codi del document CON15I0328, que consta a
l’expedient
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Rebutjar les propostes presentades per les empreses Catalana de Seguretat i
Comunicacions SL ( NIF: B61528956), Pacisa Fire Service SL ( NIF: B87317228) i
Instalaciones y Mantenimientos en Sistemas Contra incendis SL (NIF: B67202929), per
considerar-se ofertes anormals o desproporcionades, al no donar compliment al
requeriment ni justificar el baix nivell de preus de les seves ofertes, segons el cas, de
conformitat amb la clàusula (IV.5.1) del plec de clàusules administratives.
Segon.- Aprovar la ponderació, que tot seguit s'indica, de les propostes de les empreses
que s'han presentat a la licitació, i que ha estat proposada per la Mesa de Contractació de
data 23 de desembre de 2021, on consta expressada detalladament la seva motivació.

Conceptes

Point Fire
SL

Inv.
Protección
SL

Nergi
Global

Focsa

Adell
Bolde

Ext.
Pobe

Sief 2

Elecnor

Concepte 2.1.A

Manteniment preventiu

60,00

37,10

26,25

23,99

48,78

15,61

51,62

23,30

Concepte 2.2.B

Retimbrat

15,00

12,86

3,06

11,77

3,24

0,04

11,56

13,24

Concepte 2.3.C

Manteniment
recàrregues

4,90

5,47

2,97

6,49

5,85

3,45

5,64

7,43

Concepte 2.4.D

Manteniment correctiu,
d'obra i desplaçament

4,95

6,83

5,09

5,46

4,75

4,54

5,27

5,26

Concepte 2.5.E

Manteniment correctiu - nous
extintors

6,37

7,09

7,69

8,38

7,92

5,00

8,63

7,92

91,22

69,35

45,06

56,08

70,54

28,64

82,71

57,15

correctiu,

TOTAL PUNTUACIONS

mà

Tercer.- Adjudicar a l’empresa Point Fire, SL (NIF:B65663619) el contracte de serveis de
manteniment dels extintors i equips contra incendis als edificis i dependències
municipals, segons els arts. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), per un import màxim anual de 30.464,00 € IVA no inclòs (36.861,44
€ IVA inclòs), conforme a la seva oferta econòmica i tècnica que consta a l’expedient, i
amb el següent desglossament per tipus de serveis:




pel que fa al manteniment preventiu, amb un import anual de 20.611,20 €, IVA
exclòs (24.939,55 € 21% d’ IVA inclòs).
Pel que fa al retimbrat. amb un pressupost màxim anual i en base a preus
unitaris, de 4.852,80 €, IVA exclòs ( 5.871,89 €, 21% d’IVA inclòs).
Pel que fa al manteniment correctiu. amb un pressupost màxim anual i en base a
preus unitaris, de 5.000,00 €, IVA exclòs ( 6.050,00 €, 21% d’IVA inclòs).
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Aquesta despesa anirà amb càrrec al centre de cost 4.02.5.09 de Manteniment i Serveis
Urbans i a les següents aplicacions pressupostàries i pels imports que igualment
s’assenyalen:
Pel que fa al manteniment preventiu el desglossament és el següent:
031.920.212
042.333.212
071.231.212
041.3232.212
041.3231.212
061.3421.212
061.3423.212
061.342.212
013.132.212
051.241.212
052.4312.212

Aplicació pressupostària
Conservació edificis municipals
Conservació edificis de Cultura
Conservació edificis Serveis Socials
Conservació i reparació escoles
Conservació i reparació escoles bressol
Conservació i reparació CEM Sagnier
Conservació i reparació CEM Estruch
Altres instal·lacions esportives
Conservació i rep. edifici de Seguretat Ciutadana
Conservació i reparació edificis CPE
Conservació Mercat municipal
TOTALS

Mant. Preventiu
2.399,40
6.352,39
756,13
6.855,69
1.436,66
642,03
621,60
181,03
861,61
431,94
72,70

IVA inclòs
2.903,28
7.686,39
914,92
8.295,39
1.738,36
776,86
752,14
219,05
1.042,54
522,65
87,97

20.611,20

24.939,55

Pel que fa a retimbrat i correctius el desglossament màxim de la despesa és el següent:
Aplicació pressupostària
031.920.212
042.333.212
041.3232.212
041.3231.212

Conservació
Conservació
Conservació
Conservació
TOTALS

edificis municipals
edificis de Cultura
i reparació escoles
i reparació escoles bressol

Retimbrat
1.404,54
1.495,39
1.613,87
339,00
4.852,80

IVA inclòs
1.699,49
1.809,42
1.952,78
410,19
5.871,89

Correctius

IVA inclòs

1.447,38
1.541,00
1.663,10
348,52
5.000,00

1.751,33
1.864,61
2.012,35
421,71
6.050,00

És obligatori l'ús de la factura electrònica amb format estructurat, d'acord amb el que
estableix l'article 4t de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura
electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic, i d'acord
amb l'Annex 1 de les Bases d'Execució del Pressupost 2022 d'aquest municipi.
Aquest contracte restarà condicionat, durant la seva vigència, a l’existència de crèdit
suficient a cada exercici pressupostari.
No s'admetran factures en paper quan existeix l'obligatorietat d'emetre factures
electròniques i es recomana sempre la seva utilització.
Cal que en cada factura figuri el número d'expedient 24503/2021, l'oficina comptable
L01081691, l'òrgan gestor L01081691 i la unitat tramitadora GE0002245 ( Manteniment i
Serveis).
Més informació a la web de l'Ajuntament del Prat: http://factura.elprat.cat
La durada del contracte serà de dos anys, comptats a partir de la formalització, que no
podràs ser abans del 7 de febrer de 2022, amb possibilitat de pròrroga per un màxim d’un
any més.
El termini de garantia serà de 2 anys pels materials i 1 any pels treballs realitzats.
Quart- L'adjudicatari haurà de procedir a la formalització del contracte, no abans de
transcorreguts 15 dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació d'aquest acord,
mitjançant signatura electrònica.
Cinquè.-Notificar aquest acord a les empreses: Point Fire, SL,Catalana de Seguretat i
Comunicacions, SL, Inv Proteccion, SL, Nergy Global Service, SL,Pacisa Fire Service, SL,
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Instalaciones y Mantenimientos en Sistemas Contra Incendios, SL,Focsa Contra Incendios,
SL ,Adell Bolde Seguridad I, SL,Extintores Pobe, SL i Sief-2, SL i Elecnor, SA i informar-les
que la motivació de l'aplicació dels criteris d'adjudicació la poden trobar al perfil del
contractant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat: www.elprat.cat.
Sisè.- Notificar, així mateix, als departaments de Comptabilitat, Tresoreria municipal,
Manteniment i Serveis, Prevenció de Riscos Laborals i al responsable del contracte.
Setè- Publicar l’anunci de la formalització del contracte al Perfil del Contractant en
compliment de l’art.154.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
El Prat de Llobregat
F_CONVFIRMA_SEC
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