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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DELS SOBRES «B» III
Reunits, el dia 9 de juny de 2021, a les 12:00 hores, es constitueix la Mesa de Contractació, en
sessió privada i de forma telemàtica, de la licitació per a l’adjudicació de l’Acord marc de serveis de
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.02), integrada per l’Il·lm. Sr. Jordi Xargay i Congost, President
de la Mesa suplent, Il·lm. Sr. Xavier Boquete i Sáiz, vocal, el Sr. Adrià Soler, vocal, el Sr. Jordi Manau i
Terrés, interventor del CCDL i de la Diputació de Lleida, vocal i, per últim, el Sr. Ramon Bernaus i
Abellana Secretari del CCDL, qui actuarà com a vocal i secretari de la Mesa.
Una vegada constituïda la Mesa de Contractació, el Secretari recorda que l’objecte de la present sessió
és procedir a la valoració de les propostes tècniques presentades per part de les empreses participants
mitjançant els corresponents sobres “B”, l’obertura dels quals, es va procedir a portar a terme, en
sessió privada i de manera telemàtica, el dia 7 de maig de 2021, així com també, a analitzar la resposta
als requeriments per a la presentació d’aclariments i/o documentació complementària en relació a les
propostes tècniques presentades per algunes empreses, que la Mesa va acordar practicar en la seva
sessió de data 26 de maig de 2021 i que han estat realitzats de manera efectiva per part de la
secretaria, en data 27 de maig de 2021, mitjançant la via electrònica prevista al PCAP.
El Secretari recorda que en el present procediment, ha estat designada una Ponència Tècnica de
suport, per acord de la pròpia Mesa adoptat en la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2021 integrada
pel Sr. Adrià Soler, tècnic del departament de contractació i serveis jurídics de l’Ajuntament de
Martorelles, la Sra. Cristina Santiago, lletrada del Departament Central de contractació de
l’Ajuntament de Badalona i el Sr. Àlex Tarroja, lletrat dels serveis jurídics de l’ACM. A tal efecte la
mencionada Ponència tècnica es va reunir el 8 de juny de 2021, per tal de procedir a la valoració i
consideració de les proposicions presentades mitjançant el sobre “B” i la documentació
complementària i aclariments aportats a requeriment de la Mesa, i va emetre un informe tècnic
d’anàlisi i valoració de les proposicions presentades i de proposta de puntuació, que s’adjunta a la
present com a Annex I.
El Secretari posa de relleu la resposta als requeriments efectuats per a la presentació d’aclariments
i/o documentació complementària en relació a la proposta tècnica presentada a instàncies de les
diferents empreses, d’acord amb el següent detall:
a) En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa SERVIELEVA SL, pel que fa a les
proposicions dels lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 i 11, no es va poder comprovar la classificació
energètica dels vehicles declarats en l’annex núm. 03 corresponent, perquè es desconeixia la
motorització o el tipus de combustible del qual s’alimenten. Per aquest motiu, es va requerir que
aportés la documentació acreditativa dels vehicles, així com de la seva classificació energètica IDAE. En
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data 31/05/2021 i dins del termini conferit, la referida empresa va presentar una comunicació per la
que posava en coneixement d’aquest Consorci els aclariments següents:
- Ha aportat el permís de circulació d’alguns dels vehicles declarats, així com l’etiqueta de la
DGT de cadascun dels vehicles. No obstant això, no s’ha esmenat correctament el
requeriment, atès que es va requerir l’aportació de la documentació acreditativa de la
classificació energètica dels vehicles d’acord amb l’IDAE. Així mateix, amb la documentació
aportada no s’ha pogut comprovar la classificació energètica de l’IDAE dels vehicles. És per
aquest motiu que els vehicles declarats no poden ésser objecte de puntuació pel que fa al
subcriteri referent a l’eficiència energètica dels vehicles assignats per a la prestació del servei.
b) En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa A. EMBARBA S.A., pel que fa a les
proposicions dels lots 01, 02, 03, 05, 06, 07 i 08, foren 5 els vehicles adscrits al contracte amb
classificació energètica IDAE tipus A. Amb tot, no es va poder comprovar la classificació energètica dels
vehicles Dacia Dokker declarats en el corresponent annex núm. 03, atès que no apareixien en la base
de dades de l’IDAE. Per aquest motiu, es va requerir que aportés la documentació acreditativa de la
classificació energètica dels vehicles Dacia Dokker. En data 01/06/2021 i dins del termini conferit, la
referida empresa va presentar una comunicació per la que posava en coneixement d’aquest Consorci
els aclariments següents:
- Ha aportat una declaració responsable, que conté el permís de circulació dels vehicles en
qüestió, així com el distintiu ambiental de la DGT d’aquests vehicles. No obstant això, no s’ha
esmenat correctament el requeriment, atès que es va requerir l’aportació de la documentació
acreditativa de la classificació energètica dels vehicles Dacia Dokker d’acord amb l’IDAE, tal
com es requeria en el PCAP, amb la qual cosa aquests vehicles en concret no podran ésser
objecte de puntuació pel que fa al subcriteri referent a l’eficiència energètica dels vehicles
assignats per a la prestació del servei, sense perjudici que la resta de vehicles declarats sí
puguin ésser objecte de puntuació.
c) En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa EUROCONTROL, SA, pel que fa a la
proposició del lot 12, no es va poder comprovar la classificació energètica dels vehicles declarats en el
corresponent annex núm. 03. Per aquest motiu, es va requerir que aportés el certificat de la
classificació energètica de l’IDAE de cadascun dels vehicles que declararen. En data 01/06/2021 i dins
del termini conferit, la referida empresa va presentar una comunicació per la que posava en
coneixement d’aquest Consorci els aclariments següents:
- Ha aportat el certificat de classificació energètica de l’IDAE de tots els vehicles que van
declarar en l’annex núm. 03 corresponent, tal com fou requerit.
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d) En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa TUV RHEINLAND IBERICA OCT, SA,
pel que fa a la proposició del lot 12, a l’annex núm. 03 van declarar que els vehicles assignats a la
prestació del servei ostentaven una classificació energètica C de l’IDAE, tot i que no es va poder
comprovar aquesta classificació per part de la Mesa de contractació. Per aquest motiu, es va requerir
que aportés el certificat de classificació energètica de l’IDAE de cadascun dels vehicles declarats. En
data 28/05/2021 i dins del termini conferit, la referida empresa va presentar una comunicació per la
que posava en coneixement d’aquest Consorci els aclariments següents:
- Ha aportat el distintiu ambiental de la DGT dels vehicles declarats en l’annex núm. 03, amb la
qual cosa no s’ha esmenat correctament atès que es va requerir l’aportació de la
documentació acreditativa de la classificació energètica dels vehicles declarats d’acord amb
l’IDAE, tal com es requeria en el PCAP. Així mateix, amb la informació facilitada no s’ha pogut
comprovar la classificació energètica de l’IDAE. És per aquest motiu, que els vehicles declarats
no podran ésser objecte de puntuació pel que fa al subcriteri referent a l’eficiència energètica
dels vehicles assignats per a la prestació del servei.
e) En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa FAIN ASCENSORES S.A., pel que fa
a les proposicions dels lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 i 10, a l’annex núm. 03 corresponent, van
indicar la classificació energètica d’acord amb la DGT i no de l’IDAE. Així mateix, amb les dades
aportades per l’empresa licitadora, no es va poder comprovar la classificació energètica dels vehicles
declarats a la base de dades de l’IDAE, atès que es desconeixia el tipus de motorització dels vehicles
declarats. Per aquest motiu, es va requerir que aportés la marca, model i motorització de cadascun
dels vehicles declarats, així com el certificat de classificació energètica de l’IDAE. En data 01/06/2021 i
dins del termini conferit, la referida empresa va presentar una comunicació per la que posava en
coneixement d’aquest Consorci els aclariments següents:
- Ha aportat la documentació acreditativa de la classificació energètica de l’IDAE dels vehicles
model Dacia Dokker i Renault Clio.
f) En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ASCENSORES JORDA, S.L., pel que
fa a les proposicions dels lots 01, 02, 03 i 04, a l’annex núm. 03 corresponent, van indicar la
classificació energètica d’acord amb la DGT i no de l’IDAE. Així mateix, amb les dades aportades per
l’empresa licitadora, no es va poder comprovar la classificació energètica dels vehicles declarats a la
base de dades de l’IDAE, atès que es desconeixia el tipus de motorització dels vehicles declarats. Per
aquest motiu, es va requerir que aportés la marca, model i motorització de cadascun dels vehicles
declarats, així com el certificat de classificació energètica de l’IDAE. En data 31/05/2021 i dins del
termini conferit, la referida empresa va presentar una comunicació per la que posava en coneixement
d’aquest Consorci els aclariments següents:
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- Ha aportat la documentació acreditativa de la marca, model i motorització dels vehicles
declarats, així com el certificat de classificació energètica de l’IDAE, tal com fou requerit.
g) En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa SGS INSPECCIONES
REGLAMENTARIAS SA, pel que fa a la proposició del lot 12, únicament pel que fa als vehicles declarats
que no eren elèctrics, amb les dades aportades per l’empresa licitadora, no es va poder comprovar la
seva classificació energètica a la base de dades de l’IDAE, atès que es desconeixia el tipus de
motorització dels vehicles declarats. Per aquest motiu, es va requerir que aportés el certificat de
classificació energètica de l’IDAE dels vehicles declarats que no eren elèctrics. En data 31/05/2021 i
dins del termini conferit, la referida empresa va presentar una comunicació per la que posava en
coneixement d’aquest Consorci els aclariments següents:
- Ha aportat la documentació acreditativa de la classificació energètica de l’IDAE dels vehicles
declarats en l’annex núm. 03, tal com fou requerit.
h) En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ASCENSORS GIRONA SAU, pel que
fa a la proposició del lot 6, amb les dades aportades per l’empresa licitadora no es va poder comprovar
la seva classificació energètica a la base de dades de l’IDAE, atès que es desconeixia el tipus de
motorització dels vehicles declarats. Per aquest motiu, es va requerir que aportés el certificat de
classificació energètica de l’IDAE dels vehicles declarats. En data 28/05/2021 i dins del termini conferit,
la referida empresa va presentar una comunicació per la que posava en coneixement d’aquest
Consorci els aclariments següents:
- Ha aportat un document de l’empresa arrendadora dels vehicles adscrits a la prestació del
servei, en la qual es detalla el model i versió dels vehicles, la seva matrícula i la seva etiqueta
ambiental d’acord amb la DGT. No obstant això, no ha aportat la documentació acreditativa de
la classificació energètica de l’IDAE dels vehicles, ni amb la informació facilitada s’ha pogut
comprovar la mateixa, amb la qual cosa els vehicles declarats no podran ésser objecte de
puntuació pel que fa al criteri referent a l’eficiència energètica dels vehicles assignats per a la
prestació del servei.
i) En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa SCHINDLER S.A., pel que fa a les
proposicions dels lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 i 12, malgrat que l’empresa declarà que
mantenia un contracte amb una empresa que s’encarregava de garantir tota la seva infraestructura de
recàrrega elèctrica, el bon estat i ús dels vehicles, no va aportar una documentació acreditativa per
cadascun dels vehicles en concret. Per aquest motiu, es va requerir que aportés el certificat de
classificació energètica de l’IDAE dels vehicles declarats. En data 01/06/2021 i dins del termini conferit,
la referida empresa va presentar una comunicació per la que posava en coneixement d’aquest
Consorci els aclariments següents:
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- Ha aportat dues declaracions responsables, indicant la marca, model, matrícula dels vehicles.
Si bé no ha aportat la documentació acreditativa de la classificació energètica dels vehicles
d’acord amb l’IDAE, amb la informació aportada s’ha pogut comprovar la classificació
energètica dels vehicles.
j) En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ASCENSORS F.SALES, S.L., pel que
fa a les proposicions dels lots 04, 05, 07, 08 i 10, l’empresa declarà a l’annex núm. 03 corresponent un
seguit de vehicles, però sense aportar la documentació acreditativa de la seva classificació energètica,
tot resultant impossible la comprovació de la seva classificació energètica a la base de dades de l’IDAE,
atès que es desconeixia el tipus de motorització dels vehicles declarats. Per aquest motiu, es va
requerir que aportés el certificat de classificació energètica de l’IDAE dels vehicles declarats. En data
27/05/2021 i dins del termini conferit, la referida empresa va presentar una comunicació per la que
posava en coneixement d’aquest Consorci els aclariments següents:
- Ha aportat la documentació acreditativa de la classificació energètica de l’IDAE dels vehicles
declarats en l’annex núm. 03, tal com fou requerit.
k) En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CRUXENT EDELMA ASPE S.L.U., pel
que fa a les proposicions dels lots 01, 02, 03 i 06, es declararen a l’annex núm. 03 corresponent, un
seguit de vehicles dels quals 4 no tenien classificació energètica de l’IDAE. Pel que fa a la resta, que
eren marca Renault, model Kangoo, no es va poder comprovar la classificació energètica dels vehicles
declarats a la base de dades de l’IDAE, atès que es desconeixia el tipus de motorització dels vehicles
declarats. Per aquest motiu, es va requerir que aportés la marca, model i motorització dels vehicles
model Kangoo, així com el certificat de classificació energètica de l’IDAE. En data 28/05/2021 i dins del
termini conferit, la referida empresa va presentar una comunicació per la que posava en coneixement
d’aquest Consorci els aclariments següents:
- Ha aportat la documentació acreditativa de la classificació energètica de l’IDAE dels vehicles
model Kangoo, tal com fou requerit.
l) En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CITYLIFT, SA, pel que fa a les
proposicions dels lots 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 i 11, es declararen a l’annex núm. 03
corresponent un total de 12 vehicles adscrits a l’execució del contracte, dels quals 6 d’ells disposen de
classificació energètica IDAE tipus A. Pel que fa a la resta de vehicles, s’indicà que no tenien
classificació energètica IDAE. Malgrat això, de la documentació acreditativa aportada, es detectà una
discordança, atès que no apareixien relacionats els vehicles amb classificació energètica IDAE tipus A.
Per aquest motiu, es va requerir que acredités que es disposava efectivament dels vehicles amb
classificació energètica IDAE tipus A per a l’execució de les prestacions derivades del present Acord
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marc. En data 31/05/2021 i dins del termini conferit, la referida empresa va presentar una
comunicació per la que posava en coneixement d’aquest Consorci els aclariments següents:
- Ha aportat una declaració responsable signada per l’empresa arrendadora dels vehicles
declarats, que acredita que l’empresa licitadora disposa efectivament dels vehicles amb
classificació energètica IDAE tipus A per a l’execució de les prestacions derivades del present
Acord marc, tal com fou requerit.
Finalment, els membres de la Mesa acorden, per unanimitat, subscriure i fer seves les consideracions i
valoracions recollides en l’informe de la Ponència tècnica, el qual forma part de la present acta com a
Annex I, així com també les puntuacions resultants. En aquest sentit, es detalla el resum final de les
puntuacions de les proposicions presentades en el Sobre B:

VALORACIÓ FINAL DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES AL SOBRE B, SEGONS ELS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR
Lot 1. Manteniment d’aparells elevadors: Barcelonès i Baix Llobregat

Empresa

Criteri A) Eficiència
energètica dels
vehicles

(fins a 10 p)
SERVIELEVA SL
A. EMBARBA S.A.
FAIN ASCENSORES S.A.
MARVI ASCENSORES, S.L.
ASCENSORES JORDA, S.L.
CITYLIFT, SA
KONE ELEVADORES, S.A.
ORONA, S. COOP.
ASCENSORES ERSCE S.A.U.
ASCENSORS GALO SL
SCHINDLER S.A.
ACRESA-CARDELLACH, SL
ZARDOYA OTIS S.A.
CRUXENT EDELMA ASPE S.L.U.

0 punts
6 punts
0 punts
10 punts
0 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
0 punts
10 punts
3 punts
9,50 punts
0 punts

Puntuació criteri B)
Eficiència
energètica func.
aparells elevadors

(fins a 5 p)

5 punts
3,75 punts
0 punts
4 punts
0 punts
4 punts
4 punts
3,50 punts
4,75 punts
3,50 punts
1 punt
0 punts
5 punts
0 punts

Puntuació criteri C)
Accessibilitat
aparells elevadors

Puntuació total

(fins a 20 p)

(fins a 5 p)

3,50 punts
3,50 punts
0 punts
4 punts
0 punts
4 punts
4 punts
3 punts
4,25 punts
3 punts
1 punt
0 punts
5 punts
0 punts

8,50 punts
13,25 punts
0 punts
18 punts
0 punts
18 punts
18 punts
16,50 punts
19 punts
6,50 punts
12 punts
3 punts
19,50 punts
0 punts
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Lot 2. Manteniment d’aparells elevadors: Maresme i Vallès Oriental

Empresa

Criteri A) Eficiència
energètica dels
vehicles

(fins a 10 p)
SERVIELEVA SL
ASCENSORS SERRA SA
A. EMBARBA S.A.
FAIN ASCENSORES S.A.
MARVI ASCENSORES, S.L.
ASCENSORES JORDA, S.L.
KONE ELEVADORES, S.A.
ORONA, S. COOP.
ASCENSORES ERSCE S.A.U.
ASCENSORS GALO SL
ASCENSORS EBYP, S.A.
SCHINDLER S.A.
ACRESA-CARDELLACH, SL
ZARDOYA OTIS S.A.
CRUXENT EDELMA ASPE S.L.U.

0 punts
2,50 punts
6 punts
0 punts
10 punts
0 punts
10 punts
10 punts
10 punts
0 punts
0 punts
10 punts
3 punts
9,50 punts
0 punts

Puntuació criteri B)
Eficiència
energètica func.
aparells elevadors

(fins a 5 p)

5 punts
3,50 punts
3,75 punts
0 punts
4 punts
0 punts
4 punts
3,50 punts
4,75 punts
3,50 punts
4,5 punts
1 punt
0 punts
5 punts
0 punts

Puntuació criteri C)
Accessibilitat
aparells elevadors

Puntuació total

(fins a 20 p)

(fins a 5 p)

3,50 punts
3,75 punts
3,50 punts
0 punts
4 punts
0 punts
4 punts
3 punts
4,25 punts
3 punts
4,25 punts
1 punt
0 punts
5 punts
0 punts

8,50 punts
9,75 punts
13,25 punts
0 punts
18 punts
0 punts
18 punts
16,50 punts
19 punts
6,50 punts
8,75 punts
12 punts
3 punts
19,50 punts
0 punts

Puntuació criteri C)
Accessibilitat
aparells elevadors

Puntuació total

Lot 3. Manteniment d’aparells elevadors: Vallès Occidental

Empresa

Criteri A) Eficiència
energètica dels
vehicles

(fins a 10 p)
SERVIELEVA SL
A. EMBARBA S.A.
FAIN ASCENSORES S.A.
MARVI ASCENSORES, S.L.
ASCENSORES JORDA, S.L.
CITYLIFT, SA
KONE ELEVADORES, S.A.
ORONA, S. COOP.
ASCENSORES ERSCE S.A.U.
ASCENSORS GALO SL
ASCENSORS EBYP, S.A.
SCHINDLER S.A.
ACRESA-CARDELLACH, SL
ZARDOYA OTIS S.A.
CRUXENT EDELMA ASPE S.L.U.

0 punts
6 punts
0 punts
10 punts
0 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
0 punts
0 punts
10 punts
3 punts
9 punts
0 punts

Puntuació criteri B)
Eficiència
energètica func.
aparells elevadors

(fins a 5 p)

5 punts
3,75 punts
0 punts
4 punts
0 punts
4 punts
4 punts
3,50 punts
4,75 punts
3,50 punts
4,50 punts
1 punt
0 punts
5 punts
0 punts

(fins a 20 p)

(fins a 5 p)

3,50 punts
3,50 punts
0 punts
4 punts
0 punts
4 punts
4 punts
3 punts
4,25 punts
3 punts
4,25 punts
1 punt
0 punts
5 punts
0 punts

8,50 punts
13,25 punts
0 punts
18 punts
0 punts
18 punts
18 punts
16,50 punts
19 punts
6,50 punts
8,75 punts
12 punts
3 punts
19 punts
0 punts
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Lot 4. Manteniment d’aparells elevadors: Garraf, Alt Penedès i Anoia

Empresa

Criteri A) Eficiència
energètica dels
vehicles

(fins a 10 p)
SERVIELEVA SL
FAIN ASCENSORES S.A.
MARVI ASCENSORES, S.L.
ASCENSORES JORDA, S.L.
CITYLIFT, SA
KONE ELEVADORES, S.A.
ORONA, S. COOP.
ASCENSORES ERSCE S.A.U.
ASCENSORS EBYP, S.A.
ASCENSORS GALO SL
SCHINDLER S.A.
ACRESA-CARDELLACH, SL
ASCENSORS F. SALES, S.L.
ZARDOYA OTIS S.A.

0 punts
0 punts
10 punts
0 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
0 punts
0 punts
10 punts
3 punts
1 punt
9 punts

Puntuació criteri B)
Eficiència
energètica func.
aparells elevadors

(fins a 5 p)

5 punts
0 punts
4 punts
0 punts
4 punts
4 punts
3,50 punts
4,75 punts
4,50 punts
3,50 punts
1 punt
0 punts
1 punt
5 punts

Puntuació criteri C)
Accessibilitat
aparells elevadors

Puntuació total

(fins a 20 p)

(fins a 5 p)

3,50 punts
0 punts
4 punts
0 punts
4 punts
4 punts
3 punts
4,25 punts
4,25 punts
3 punts
1 punt
0 punts
1 punt
5 punts

8,50 punts
0 punts
18 punts
0 punts
18 punts
18 punts
16,50 punts
19 punts
8,75 punts
6,50 punts
12 punts
3 punts
3 punts
19 punts

Lot 5. Manteniment d’aparells elevadors: Osona, Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès

Empresa

Criteri A) Eficiència
energètica dels
vehicles

(fins a 10 p)
SERVIELEVA SL
ASCENSORS SERRA SA
A. EMBARBA S.A.
FAIN ASCENSORES S.A.
MARVI ASCENSORES, S.L.
CITYLIFT, SA
KONE ELEVADORES, S.A.
ORONA, S. COOP.
ASCENSORES ERSCE S.A.U.
ASCENSORS GALO SL
SCHINDLER S.A.
ASCENSORS F. SALES, S.L.
ZARDOYA OTIS S.A.

0 punts
2,50 punts
6 punts
0 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
0 punts
10 punts
1 punt
9,50 punts

Puntuació criteri B)
Eficiència
energètica func.
aparells elevadors

(fins a 5 p)

5 punts
3,50 punts
3,75 punts
0 punts
4 punts
4 punts
4 punts
3,50 punts
4,75 punts
3,50 punts
1 punt
1 punt
5 punts

Puntuació criteri C)
Accessibilitat
aparells elevadors

Puntuació total

(fins a 20 p)

(fins a 5 p)

3,50 punts
3,75 punts
3,50 punts
0 punts
4 punts
4 punts
4 punts
3 punts
4,25 punts
3 punts
1 punt
1 punt
5 punts

8,50 punts
9,75 punts
13,25 punts
0 punts
18 punts
18 punts
18 punts
16,50 punts
19 punts
6,50 punts
12 punts
3 punts
19,50 punts

8

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expedient de contractació núm. 2020.02
Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de
Catalunya

Lot 6. Manteniment d’aparells elevadors: Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Alt Empordà,
Garrotxa i Ripollès

Empresa

Criteri A) Eficiència
energètica dels
vehicles

(fins a 10 p)
SERVIELEVA SL
ASCENSORS SERRA SA
A. EMBARBA S.A.
FAIN ASCENSORES S.A.
MARVI ASCENSORES, S.L.
CITYLIFT, SA
KONE ELEVADORES, S.A.
ORONA, S. COOP.
ASCENSORS GIRONA SAU
ASCENSORES ERSCE S.A.U.
SCHINDLER S.A.
ZARDOYA OTIS S.A.
CRUXENT EDELMA ASPE S.L.U.

0 punts
2,50 punts
6 punts
0 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
0 punts
10 punts
10 punts
9,50 punts
0 punts

Puntuació criteri B)
Eficiència
energètica func.
aparells elevadors

(fins a 5 p)

5 punts
3,50 punts
3,75 punts
0 punts
4 punts
4 punts
4 punts
3,50 punts
3,50 punts
4,75 punts
1 punt
5 punts
0 punts

Puntuació criteri C)
Accessibilitat
aparells elevadors

Puntuació total

(fins a 20 p)

(fins a 5 p)

3,50 punts
3,75 punts
3,50 punts
0 punts
4 punts
4 punts
4 punts
3 punts
3 punts
4,25 punts
1 punt
5 punts
0 punts

8,50 punts
9,75 punts
13,25 punts
0 punts
18 punts
18 punts
18 punts
16,50 punts
6,50 punts
19 punts
12 punts
19,50 punts
0 punts

Lot 7. Manteniment d’aparells elevadors: Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Tarragonès,
Baix Camp i Priorat

Empresa

Criteri A) Eficiència
energètica dels
vehicles

(fins a 10 p)
SERVIELEVA SL
A. EMBARBA S.A.
FAIN ASCENSORES S.A.
MARVI ASCENSORES, S.L.
CITYLIFT, SA
KONE ELEVADORES, S.A.
ORONA, S. COOP.
ASCENSORES ERSCE S.A.U.
SCHINDLER S.A.
ACRESA-CARDELLACH, SL
ASCENSORS F.SALES, S.L.
ZARDOYA OTIS S.A.

0 punts
6 punts
0 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
3 punts
1 punt
9 punts

Puntuació criteri B)
Eficiència
energètica func.
aparells elevadors

(fins a 5 p)

5 punts
3,75 punts
0 punts
4 punts
4 punts
4 punts
3,50 punts
4,75 punts
1 punt
0 punts
1 punt
5 punts

Puntuació criteri C)
Accessibilitat
aparells elevadors

Puntuació total

(fins a 20 p)

(fins a 5 p)

3,50 punts
3,50 punts
0 punts
4 punts
4 punts
4 punts
3 punts
4,25 punts
1 punt
0 punts
1 punt
5 punts

8,50 punts
13,25 punts
0 punts
18 punts
18 punts
18 punts
16,50 punts
19 punts
12 punts
3 punts
3 punts
19 punts
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Lot 8. Manteniment d’aparells elevadors: Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues, Noguera i Segrià

Empresa

Criteri A) Eficiència
energètica dels
vehicles

(fins a 10 p)
A. EMBARBA S.A.
FAIN ASCENSORES S.A.
MARVI ASCENSORES, S.L.
CITYLIFT, SA
KONE ELEVADORES, S.A.
ASCENSORS GALO SL
SCHINDLER S.A.
ASCENSORS F.SALES, S.L.
ZARDOYA OTIS S.A.

6 punts
0 punts
10 punts
10 punts
10 punts
0 punts
10 punts
1 punt
8 punts

Puntuació criteri B)
Eficiència
energètica func.
aparells elevadors

(fins a 5 p)

3,75 punts
0 punts
4 punts
4 punts
4 punts
3,50 punts
1 punt
1 punt
5 punts

Puntuació criteri C)
Accessibilitat
aparells elevadors

Puntuació total

(fins a 20 p)

(fins a 5 p)

3,50 punts
0 punts
4 punts
4 punts
4 punts
3 punts
1 punt
1 punt
5 punts

13,25 punts
0 punts
18 punts
18 punts
18 punts
6,50 punts
12 punts
3 punts
18 punts

Lot 9. Manteniment d’aparells elevadors: Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià

Empresa

Criteri A) Eficiència
energètica dels
vehicles

(fins a 10 p)
FAIN ASCENSORES S.A.
MARVI ASCENSORES, S.L.
CITYLIFT, SA
KONE ELEVADORES, S.A.
ORONA, S.COOP.
SCHINDLER S.A.
ZARDOYA OTIS S.A.

0 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
9 punts

Puntuació criteri B)
Eficiència
energètica func.
aparells elevadors

(fins a 5 p)

0 punts
4 punts
4 punts
4 punts
3,50 punts
1 punt
5 punts

Puntuació criteri C)
Accessibilitat
aparells elevadors

Puntuació total

(fins a 20 p)

(fins a 5 p)

0 punts
4 punts
4 punts
4 punts
3 punts
1 punt
5 punts

0 punts
18 punts
18 punts
18 punts
16,50 punts
12 punts
19 punts

Lot 10. Manteniment d’aparells elevadors: Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Alta Ribagorça,
Cerdanya i Val d’Aran

Empresa

Criteri A) Eficiència
energètica dels
vehicles

(fins a 10 p)
ASCENSORS SERRA SA
FAIN ASCENSORES S.A.
MARVI ASCENSORES, S.L.
CITYLIFT, SA
KONE ELEVADORES, S.A.
ASCENSORS GALO SL
SCHINDLER S.A.
ASCENSORS F.SALES, S.L.

2,5 punts
0 punts
10 punts
10 punts
10 punts
0 punts
10 punts
1 punt

Puntuació criteri B)
Eficiència
energètica func.
aparells elevadors

(fins a 5 p)

3,50 punts
0 punts
4 punts
4 punts
4 punts
3,50 punts
1 punt
1 punt

Puntuació criteri C)
Accessibilitat
aparells elevadors

Puntuació total

(fins a 20 p)

(fins a 5 p)

3,75 punts
0 punts
4 punts
4 punts
4 punts
3 punts
1 punt
1 punt

9,75 punts
0 punts
18 punts
18 punts
18 punts
6,50 punts
12 punts
3 punts
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ZARDOYA OTIS S.A.

8 punts

5 punts

5 punts

18 punts

Lot 11. Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques

Empresa

Puntuació criteri A)
Eficiència energètica
dels vehicles

Puntuació total

(fins a 10 p)

(fins a 10 p)
SERVIELEVA SL
MARVI ASCENSORES, S.L.
CITYLIFT, SA
KONE ELEVADORES, S.A.
SCHINDLER S.A.
ZARDOYA OTIS S.A.

0 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
9,50 punts

0 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
9,50 punts

Lot 12. Serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors

Empresa

Puntuació criteri A) Eficiència
energètica dels vehicles

(fins a 10 p)
EUROCONTROL, SA
TUV RHEINLAND IBERICA ICT, SA
SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA
SCHINDLER S.A.

2 punts
0 punts
8,50 punts
10 punts

Puntuació total

(fins a 10 p)

2 punts
0 punts
8,50 punts
10 punts

El President demana si algú té alguna consideració o aportació més a fer, i sense haver-hi més
intervencions, dona per finalitzada la reunió a les 13:00 hores.
I per a que quedi constància del què s’ha tractat, jo, el secretari, redacto la present, de tot el que en
dono fe.

Contra el present acte es podrà interposar Recurs especial en matèria de contractació d’acord amb el
que estableixen els articles 44 i ss. de la LCSP.
Barcelona, 9 de juny de 2021
El Secretari,

Ramon Bernaus i Abellana
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