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Acta de reunió de la Mesa de Contractació (acte privat baixa desproporcionada-adjudicació)
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Lloc:

18 de juliol de 2022
13:15 hores
13:45 hores
Sala de juntes de la 4ª planta

Membres de la Mesa
President:
Vocals:

Secretàri:

Narciso Pastor, vicerector d’infraestructures
Ester Jardiel, coordinadora tècnica en gestió energètica
Antoni Chauvell, coordinador tècnic de projectes
Frederic Solà, assessor jurídic
Cesar Ezcurra, cap de servei d’economia
Antoni Gonzalez, cap de secció de contractació i compres

Desenvolupament de la sessió
En aquesta sessió privada, la Mesa de contractació d’aquest procediment obert per a la contractació DE
L’OBRA D'EXECUCIÓ, MANTENIMENT I TRAMITACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
ASSOCIADA D’UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAIC D'AUTOCONSUM EN MODALITAT
INJECCIÓ ZERO, D’UNA POTÈNCIA MÍNIMA DE 73,2 kWp SOBRE COBERT, EN EL
CAMPUS D’ETSEA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. (Expedient núm. 2022/OBR-45), Es reuneix
per tal la baixa desproporcionada presentada per l’empresa Llitero Suport, SL.
Es fa constar que en data 22 de juny de 2022 se li va demanar a l’empresa un informe que va arribar en
temps (23 de juny) i forma i que en data 28 de juny també se li van demanar uns aclariments al respecte de
l’informe que van arribar fora de termini establert fins al 30 de juny.
A la vostra de l’informe s’acorda demanar a la resta de les empreses licitadores un document de
desglossament de l’oferta econòmica dividida en apartats de descripció, quantitat, preu unitari i preu total,
els quals han arribat en temps i forma i convocar reunió una vegada es tingui possessió d’aquests.
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Lloc:

22 de juliol de 2022
08:00 hores
08:15 hores
Videoconferència

Membres de la Mesa
President:
Vocals:

Secretàri:

Narciso Pastor, vicerector d’infraestructures
Ester Jardiel, coordinadora tècnica en gestió energètica
Antoni Chauvell, coordinador tècnic de projectes
Frederic Solà, assessor jurídic
Cesar Ezcurra, cap de servei d’economia
Antoni Gonzalez, cap de secció de contractació i compres

A la vista de la documentació presentada per totes les empreses els vocals tècnics de la mesa han emés un
informe que indica que en l’oferta econòmica de l’empresa Llitero Suport, SL no s’inclouen totes les
partides de projecte considerades imprescindibles per a la correcta execució de l’obra objecte del contracte
(treballs d’enginyeria previs a l’execució de l’obra i tramitació administrativa prèvia, seguretat en alçada i
mitjans auxiliars, telemonitoratge i sistema antiabocament. A resultes consideren no justificada l’oferta
anormalment baixa presentada per l’empresa.
Aquest informe és assumit per la resta de membres de la mesa.
S’annexa a aquesta acta el document redactat i que desenvolupa la baremació de cada criteri. En aquesta
fase el quadre resum, per ordre de puntuació, del resultat de les empreses és:
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Oferta
económica

Total
puntuació
sobre B

Puntuació
final sobre
100

Aliter, SL

57,26

31,79

89,05

Auxiliar de Servicios y Asistencia,
SLU

46,67

39,00

85,67

UTE Urbia-Cueva

56,50

21,70

78,20

Llitero Suport, SL

0

29,42

EXCLOSA

Empreses licitadores

És per això que la Mesa de contractació procedeix a
PROPOSAR:
1) L’exclusió de l’empresa Llitero Suport, SL per haver presentat una oferta anormalment baixa no
justificada.
1) Que es requereixi a l’empresa Aliter, SL, amb NIF B65286882, la documentació explicitada en la
clàusula 15 dels plecs administratius, la qual haurà d’aportar en un termini de deu dies hàbils a comptar des
del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment.
2) Que en cas del correcte compliment per part de l’empresa, d’allò requerit, s’adjudiqui el contracte per un
import màxim (IVA exclòs) de 87.500,00 euros, donat que és l’empresa que ha presentat una oferta més
adequada i adient a les necessitats a satisfer, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts.
3) Notificar l’adjudicació immediatament a tots els interessats i així mateix penjar-la al Perfil del
contractant de la UdL.
El secretari

Vist i plau
El president
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