Districte de Ciutat Vella

Exp. : 2022/1300
Contracte: 21002932

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

ACTA DE LA MESA OBERTURA DELS SOBRES CORRESPONENTS A LA DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA I OFERTA ECONÒMICA
A les 9:30h del 24 de novembre de 2021, en sessió virtual, mitjançant l’aplicació Webex i a través del
Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, la Mesa de Contractació es reuneix per
a l’obertura del sobre únic electrònic (per verificar les empreses que han presentat oferta i per a la
valoració de l’admissió o inadmissió de les empreses licitadores i l’obertura dels sobres que contenen les
ofertes avaluables amb criteris automàtics) del contracte que s’adjudica pel procediment obert simplificat,
i que té per objecte “Treballs de conservació, neteja, manteniment de construccions, edificacions i
terrenys, substitució i retirada d'elements al Districte de Ciutat Vella”, per un import de 50.396,50 € (IVA
inclòs), amb el desglossament següent:
41.650,00 euros, pressupost net
8.746,50 euros, en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %
Presideix l’acte Maria Teresa Martí Vidal, Directora de Serveis Jurídics i Secretaria delegada del Districte
de Ciutat Vella, i hi assisteixen com a vocals:
Josep Maria Cros Tubert, Cap del Departament de Serveis Jurídics i Inspecció
Rafael Gimeno Martínez, Interventor Delegat
Aurelia Escalante Cruces, Cap del departament de Recursos Interns
Beatriz Llorca Rodríguez, Lletrada i actuant com a Secretaria de la Mesa.
Les persones que assisteixen a la Mesa de Contractació declaren expressament que no concorren en
cap causa de conflicte d’interessos. Constatada l’existència de quòrum, la Presidència obre la sessió.
La secretaria de la Mesa, informa que el termini de presentació d’ofertes del present contracte va ser del
5 de novembre de 2021 fins el 22 de novembre de 2021. A continuació accedeix a l’expedient de
contractació a través de la Plataforma de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona on,
prèviament a l’obertura dels sobres, s’identifica mitjançant la seva acreditació corresponent.
Es constata que finalitzat el termini de presentació d’ofertes han presentat oferta les següents empreses:

Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres electrònics únics que cada empresa ha presentat, on
consta la documentació administrativa i l’oferta econòmica amb la resta de criteris automàtics, per
comprovar que contenen la documentació indicada en el PCAP, i es fa lectura de tota la documentació
presentada per les empreses licitadores per comprovar que s’ajusta a la que se sol·licita en el plec de
clàusules administratives particulars, i requerir la seva esmena, en cas que sigui necessari.
De la lectura de la documentació presentada “Annex 1 model de declaració responsable”, les empreses
licitadores declaren responsablement complir amb els requisits exigits per adjudicar el contracte.
De la lectura de “Annex 2 Oferta econòmica i resta de criteris automàtics” els licitadors presenten les
següents ofertes:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. MARIA TERESA MARTI VIDAL, Presidenta, el dia 29/11/2021 a les 09:04, que informa;
Sr. Beatriz Llorca Rodriguez, Secretari delegat, el dia 29/11/2021 a les 09:34, que informa.
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Criteris automàtics
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1. La ponderació màxima del criteri d'adjudicació del
preu ofertat.
2. Millora de la qualitat ambiental del vehicle adscrit al
contracte
3. Reducció del temps de resolució de les actuacions
normals
4. Reducció del temps de resposta de les actuacions
normals
5. Reducció del termini de lliurament dels informes
d’actuació
6. Increment de la freqüència en el lliurament dels
dossiers de recopilació de totes les actuacions

CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS FAUS
SA
7,7% de descompte
sobre els preus
unitaris
Zero emissions
(blava)

STAYC SL
18% de descompte
sobre els preus
unitaris
C (verda)

2 dies naturals

2 dies naturals

1 dia hàbil

1 dia hàbil

10 dies naturals

5 dies naturals

mensual

mensual

La Mesa de Contractació, remet la documentació presentada al Departament de Serveis JurídicsInspecció, per tal d’elaborar l’informe sobre el contingut de les ofertes i proposar la ponderació dels
criteris indicats en el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Finalitzat l’acte, s’estén la present que signa el President de la Mesa amb mi, la Secretària, que certifico
en el lloc i hora abans indicats.

La Presidenta
Maria Teresa Martí Vidal

La Secretària
Beatriz Llorca Rodríguez
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