RESOLUCIÓ DE DECLARACIÓ DE LICITACIÓ DESERTA C-2019-05

Per part d’aquesta Gerència es va resoldre el passat 7 de maig de 2019, convocar la licitació del
subministrament de 60 membranes marca Dow Chemical BW30HRLE-440I humides o equivalents
amb destí a l’estació de tractament d’Aigua de Mas Blau del Prat de Llobregat. Amb un pressupost
màxim de licitació de 34.800 € que sumat el 21% d’iva ascendeix a 42.108 €.
A l’objecte de la licitació (clàusula 1.1 del PCAP) s’indiquen que les membranes equivalents son les
que compleixen les mateixes característiques tècniques de la membrana que es licita
El 23 de maig de 2019 va finalitzar el termini de presentació electrònica d’ofertes, havent-se licitat
pel procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant LCSP).
A la licitació es van presentar en termini 5 ofertes: RAVAGO CHEMICAL SPAIN, SA, RIEGOS IBERIA
REGABER,SL; EMINFOR, SL; CORPORACION DE ORGANIZACION Y REPRESENTACIONES, SA Y
CHEMIPOL, SA
El dia 27 de maig de 2019, es va obrir el sobre A per amb la finalitat de comprovar i analitzar la
documentació: el DEUC i fitxa tècnica.
Així mateix, atès que es tracta d’un procediment obert simplificat, es va comprovar sí els licitadors
estaven inscrits en el Reli o en el Rolece, comprovant-se que el licitador RAVAGO CHEMICAL
SPAIN, SA no figurava inscrit. Acte seguit se li va notificar aquesta circumstancia per que ho
aportés o be, demostrés la seva inscripció en tràmit, atorgant un termini per a la seva presentació.
La Mesa de Contractació celebrada el 30 de maig de 2019 el va excloure de la licitació per que
exhaurit el termini no va justificar la inscripció.
D’altra banda la mesa del dia 30 de maig també va acordar excloure als licitadors RIEGOS IBERIA
REGABER,SL, EMINFOR, SL, CORPORACION DE ORGANIZACION Y REPRESENTACIONES, SA Y
CHEMIPOL, SA per que les membranes que oferien no son equivalents a les licitades. Aquesta no
equivalència es fonamenta en els motiu/s següents:
-

Membranes

LG BW 440 ES ofertada per l’empresa CHEMIPOL, SA:

Respecte al sistema de connexió de les membranes ofertades en relació a la compatibilitat de
muntatge amb les membranes existents i a la instal·lació dins dels tubs de l‘estació de
tractament de la planta d’osmosis
El model que està utilitzant actualment AIGÜES DEL PRAT, DOW Chemical BW30HRLE-440i
humides, disposa d’un sistema d’interconnexió de membranes característic pel qual estan han
estat dissenyats tant els tubs de pressió com les tapes d’entrada i sortida de permeat de la
estació de tractament d’osmosis.
Les noves membranes ofertades a adquirir han de ser també totalment equivalents des del
punt de vista del muntatge, ja sigui per instal·lar noves membranes del mateix tipus en un
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mateix tub de pressió, com per a poder-les intercalar en aquest tub de pressió, en el supòsit
que s’avariï una membrana i es tingui necessitat de substituir-la, de forma que en aquest tub
tinguessin d’estar instal·lades membranes existents i noves.
La fitxa tècnica facilitada d’aquestes membranes ofertades no indica el tipus de connexió, per
la qual cosa, no es pot garantir:
a) la compatibilitat del muntatge de les noves membranes amb les antigues en els tubs de
pressió existents.
b) que càpiguen sense modificar els taps dels extrems dels tubs de pressió de la instal·lació,
donat que segons el tipus d’assemblatge que disposin (que desconeixem amb la informació
facilitada), les dimensions totals de les sis membranes dintre d’un tub poden ser diferents (en
més o menys longitud), que les actuals, es a dir, no s’indica el tipus d’assemblatge entre
membranes i per tant no podem conèixer la longitud total de les sis membranes muntades.
Respecte a Membranes Humides: Amb la documentació presentada, no s’especifica que les
membranes ofertades siguin del tipus humit. El PPT demanada expressament que les
membranes siguin humides.
-

Membranes

X-Lewabrane RO B440ULP ofertada per les empreses: RIEGOS IBERIA

REGABER,SL; EMINFOR, SL i CORPORACION DE ORGANIZACION Y REPRESENTACIONES,
SA
A més dels dos motius anteriors indicats per les membranes

LG BW 440 ES, el següent:

Respecte a les especificacions d’operació de les membranes Les membranes de la marca XLewabrane RO B440 ULP presenten unes prestacions similars però que no es consideren
equivalents per què han estat assajades en unes condicions diferents, pel que no es pot
garantir que els resultats siguin equivalents en les mateixes condicions.

Pressió treball
Concentració NaCl
Temperatura
pH
Factor recuperació

Condicions d’assaig
DOW CHEMICHAL
10,3 bar
2.000 mg/l
25
8
15%

LEWABRANE
7,6 bar
500 mg/l
25
7
15%

De conformitat amb les facultats conferides en les escriptures públiques de l’11 de novembre de
2014 (Protocol número 1172) i del 24 de febrer de 2015 (Protocol número 1172) i del 24 de febrer
de 2015 (Protocol número 196) atorgades davant el Notari del Prat de Llobregat, Roman Torres
López, es resolt per part d’aquesta Gerència:
Primer.- Excloure a l’empresa RAVAGO CHEMICAL SPAIN, SA per no figurar inscrita en el Reli o en
el Rolece i no haver justificat tenir en tràmit la inscripció.
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Segon: Excloure a les empreses RIEGOS IBERIA REGABER, SL; EMINFOR, SL; CORPORACION DE
ORGANIZACION Y REPRESENTACIONES, SA i CHEMIPOL, SA per haver ofertar membranes que no
es consideren equivalents, tal com s’ha indicat anteriorment.
Tercer:.- Notificar als licitadors la seva exclusió i els motius de la mateixa de conformitat amb
l’article 151 de la LCSP, indicant que de conformitat amb l’article 44.6 de la LCSP, aquesta
resolució es podrà impugnar davant l’Ajuntament del Prat de Llobregat, tal com s’estableix a la
clàusula 33 del PCAP la possibilitat de fer recurs davant l’Ajuntament del Prat de Llobregat
Quart.- Declarar deserta la licitació i publicar-la al perfil del contractant.
El Prat de Llobregat, a (veure data de signatura electrònica)
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