ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Resolució d’adjudicació del contracte mixt de subministrament i servei de
manteniment de pneumàtics per a Transports Municipals del Gironès, S.A.U., amb
número d’expedient 132021, mitjançant procediment obert.
Atès que d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
la competència per a l’adjudicació dels expedients de contractació és de l’òrgan de
contractació.
Atès que d’acord amb l’article 18 dels estatuts de TMG, la competència per aprovar i
adjudicar els expedients de contractació no menor correspon al Consell d’Administració,
actuant com a Òrgan de contractació.
Atès que en data 14 de maig de 2021, el gerent de TMG va redactar l'informe d'inici
d'expedient de contractació, l'informe de partida pressupostària i reserva de crèdit, el plec
de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT).
Atès que al Consell d’Administració de data 25 de maig de 2021, es va iniciar i aprovar
l’expedient 132021 per a la contractació del subministrament i servei de manteniment de
pneumàtics per a TMG.
Atès que en aquest mateix Consell d’Administració, actuant com a Òrgan de Contractació,
va delegar a favor de la Presidència de TMG, qualsevol acte de tràmit i definitiu que s’hagi
d’efectuar per l’Òrgan de contractació en el marc de la licitació, inclosos la contestació
d’eventuals recursos especials en matèria de contractació que es puguin interposar, o la
pròpia adjudicació del contracte.
Atès que en data 26 de maig de 2021 es va fer pública la licitació del contracte mixt de
subministrament i servei de manteniment de pneumàtics per a TMG i que el termini de
presentació d’ofertes va finalitzar el 10 de juny de 2021.
Una vegada passat el termini de presentació d’ofertes, les empreses participants al
procediment licitatori van ser:
-

PNEUMATICS PERELLO, S.L.

-

RODI METRO, S.L.

En data 15 de juny de 2021 es va realitzar l’obertura del Sobre A (documentació acreditativa
del compliment dels requisits previs), i un cop revisada la documentació presentada pels
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licitadors, es va comprovar que les ofertes presentades per PNEUMATICS PERELLO, S.L.
i RODI METRO, S.L, complien els criteris establerts a la clàusula vint-i-tres del plec de
clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP) que regeix aquesta contractació
i es van declarar admeses les pliques.
En data 17 de juny de 2021 la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del Sobre B
(criteris valorables en xifres o percentatges del contracte mixt de subministrament i servei
de manteniment de pneumàtics per a TMG) i, a comprovar les propostes econòmiques
realitzades pels licitadors i valorar-les d’acord amb la LCSP, el PCAP i el plec de
prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació:
•

«PNEUMATICS PERELLO, S.L.:

L’empresa ofereix els següents preus unitaris en relació al subministrament:
OFERTA
LICITADORS

Tipus de vehicle, pneumàtic i subministrament

Model vehicle

Mida roda

Homologació
roda (codi
velocitat i
càrrega)

Autobús 10,5 i 12 metres

275/70/R22,5

150/148J

Autobús Heuliez 9,5m

455/45/22,5

Autobús Solaris 9,5m

PREU
MÀXIM per
unitat
(euros)

PREU UNITARI
OFERTAT (euros)

325,00 €

219,00 €

166J

1.150,00 €

875,00 €

385/55R22,5

158J

650,00 €

353,00 €

Microbús

195/75R16

107/105R

105,00 €

65,00 €

Vehicle elèctric Zoe

185/65R15

88Q o T

70,00 €

45,00 €

Vehicle Citroën

175/70R14

84T

75,00 €

38,00 €

Motocicleta Torrot Muvi

90/80-16

51S

60,00 €

38,00 €

Vehicle Fiat Girocleta

215/70R15C

109/107 S

140,00 €

99,00 €

Vehicle Mercedes Girocleta

195/65R16

95T

65,00 €

47,00 €

Remolc Girocleta

175/70R13

82T

43,00 €

35,00 €

I, els següents preus unitaris en relació al servei:
OFERTA
LICITADORS

Tipus vehicle i de servei
Autobusos de 10,5 m, 12 m, Heuliez 9,5 m i Solaris 9,5 m
Desmuntar i muntar pneumàtic
Reparació punxada roda (inclou cost parche)
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PREU MÀXIM
PER SERVEI
(€)
13,00 €
32,00 €

PREU OFERTAT
(€)
10,49 €
28,00 €
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Ratllar un pneumàtic
Equilibrar un pneumàtic
Alinear la direcció del vehicle

22,00 €
22,00 €
80,00 €

Microbusos, furgoneta gran, furgonetes petites, turismes,
motocicleta i remolc
Desmuntar i muntar pneumàtic
Reparació punxada roda
Equilibrar un pneumàtic
Alinear la direcció del vehicle

•

PREU MÀXIM
PER SERVEI
(euros)
12,00 €
15,00 €
17,00 €
50,00 €

19,00 €
18,00 €
70,00 €
PREU OFERTAT
(€)
8,00 €
11,00 €
12,00 €
33,00 €

RODI METRO, S.L.:

L’empresa ofereix els següents preus unitaris en relació al subministrament:
OFERTA
LICITADORS

Tipus de vehicle, pneumàtic i subministrament

Model vehicle

Mida roda

Homologació
roda (codi
velocitat i
càrrega)

Autobús 10,5 i 12 metres

275/70/R22,5

150/148J

Autobús Heuliez 9,5m

455/45/22,5

Autobús Solaris 9,5m

PREU
MÀXIM per
unitat
(euros)

PREU UNITARI
OFERTAT (euros)

325,00 €

248,00 €

166J

1.150,00 €

721,11 €

385/55R22,5

158J

650,00 €

241,53 €

Microbús

195/75R16

107/105R

105,00 €

48,49 €

Vehicle elèctric Zoe

185/65R15

88Q o T

70,00 €

35,82 €

Vehicle Citroën

175/70R14

84T

75,00 €

28,55 €

Motocicleta Torrot Muvi

90/80-16

51S

60,00 €

35,95 €

Vehicle Fiat Girocleta

215/70R15C

109/107 S

140,00 €

48,99 €

Vehicle Mercedes Girocleta

195/65R16

95T

65,00 €

33,79 €

Remolc Girocleta

175/70R13

82T

43,00 €

27,15 €

I, els següents preus unitaris en relació al servei:
OFERTA
LICITADORS

Tipus vehicle i de servei
Autobusos de 10,5 m, 12 m, Heuliez 9,5 m i Solaris 9,5 m
Desmuntar i muntar pneumàtic
Reparació punxada roda (inclou cost parche)
Ratllar un pneumàtic
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PREU MÀXIM
PER SERVEI
(€)
13,00 €
32,00 €
22,00 €

PREU OFERTAT
(€)
11,95 €
27,95 €
19,95 €
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Equilibrar un pneumàtic
Alinear la direcció del vehicle
Microbusos, furgoneta gran, furgonetes petites, turismes,
motocicleta i remolc
Desmuntar i muntar pneumàtic
Reparació punxada roda
Equilibrar un pneumàtic
Alinear la direcció del vehicle

22,00 €
80,00 €
PREU MÀXIM
PER SERVEI
(euros)

19,95 €
75,95 €
PREU OFERTAT
(€)

12,00 €
15,00 €
17,00 €
50,00 €

2,68 €
12,33 €
7,34 €
39,20 €

Revisada tota la documentació continguda als corresponents Sobre B, la Mesa de Contractació
detecta una incidència en l’oferta de RODI METRO, S.L. L’empresa ha inclòs un aclariment respecte
de la proposició econòmica que no pot ser acceptada per aquesta Mesa de Contractació, atès que
esdevé una oferta no vàlida. En aquest aclariment es fa constar que en els preus unitaris oferts no
està inclosa la taxa que grava el reciclatge dels pneumàtics (l’Ecotaxa) i, tal i com estableix la
clàusula 31 i l’apartat 5 de l’Annex I del PCAP:
«Clàusula 31. Obligacions, despeses i impostos exigibles al contractista.
El contracte s'executarà amb subjecció a les seves clàusules i d'acord amb les instruccions que per
a la seva interpretació donés al contractista TMG.
Són de compte del contractista les despeses i impostos, els de formalització del contracte en el
supòsit d'elevació a escriptura pública, així com de quantes llicències, autoritzacions i permisos
procedeixin amb vista a executar i lliurar correctament els béns objecte del contracte.
Així mateix, està obligat a satisfer totes les despeses que l'empresa hagi de realitzar per al
compliment del contracte, com són les generals, financeres, d’assegurances, transports i
desplaçaments, materials, instal·lacions, honoraris del personal al seu càrrec, de comprovació i
assaig, taxes i tota classe de tributs, l’IVA i qualsevol altres que puguin derivar-se de l'execució del
contracte durant la vigència del mateix.
Expressament es fa constar que les despeses de lliurament i de transport dels béns objecte del
subministrament al lloc assenyalat en l'apartat 8 de l'Annex I d’aquest plec seran de compte del
contractista.
Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en les propostes d’adjudicació, s'entendran
compresos, a tots els efectes, els tributs de qualsevol índole que gravin els diversos conceptes.
No obstant això, en tot cas, en l'oferta econòmica, s'indicarà com a partida independent l'import de
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).»
Apartat 5 de l’Annex I del PCAP: «L'expressat preu es considera preu cert contractual, i inclou
totes les despeses directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar. Aquest preu inclou
totes les despeses necessàries per al compliment de les prestacions així com són els
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beneficis, assegurances, transport, taxes, preus públics i tots els impostos que pugui
pertocar-li com a conseqüència de la contractació. En cap cas es pot facturar pel concepte de
transport o desplaçament.»
Tanmateix, l’article 139.1 de la LCSP, referent a les proposicions dels interessats, estableix: «Les
proposicions dels interessats s’han d’ajustar als plecs i la documentació que regeixen la licitació, i la
seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de
les seves clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva, així com l’autorització a la mesa i
a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea.»
La Resolució núm. 1069/2019, de 30 de setembre de 2019, del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals en relació al Recurs núm. 671/2019, en el seu fonament de dret sisè, diu:
«[...] A) De todos es sabido –y este Tribunal lo ha recordado incansablemente- que en nuestro
Derecho, el principio general es que los Pliegos, tanto el de cláusulas, como el de
prescripciones técnicas, constituyen la “lex contractus”, que vincula tanto al órgano de
contratación como a los licitadores concurrentes, sin más excepciones, que los casos en los
que aquéllos estén incursos en causas de nulidad de pleno derecho. [...] Por eso, una vez que se
aceptan las bases de la convocatoria contenidas en los Pliegos, sólo es posible examinar si el acto
de adjudicación se ha ajustado o no a éstos (cfr.: Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de
2006 –Roj STS 4591/2006-).
Como corolario de lo anterior, la presentación a la licitación supone la aceptación incondicionada de
las bases de la convocatoria (cfr.: artículo 139.1 LCSP), de modo que no solo no podrá discutirlas
con posterioridad (cfr.: artículo 50.1.b) LCSP) sino que las ofertas que no se ajusten a aquellas
deberán ser excluidas, aunque los Pliegos guarden silencio sobre el particular (cfr.:
Resoluciones 208/2014, 737/2014, 276/2015, 1020/2016, 806/2017, 549/2018, 303/2019).»
En relació al rebuig de proposicions, l’article 84 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre que
aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP):
«Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa, excedís
del pressupost base de licitació, variés substancialment el model establert, o comportés error
manifest en l'import de la proposició, o existís reconeixement per part del licitador que emmalalteix
d'error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per la taula, en resolució motivada. Per
contra, el canvi o omissió d'algunes paraules del model, amb la condició que l'un o l'altra no alterin
el seu sentit, no serà causa bastant per al rebuig de la proposició.»
Tenint en compte l'article 81 RGLCAP pel que fa a l’esmena de defectes, en concordança amb
l'article 84 RGLCAP, i d'acord amb la interpretació realitzada per la Resolució 1052/2018, del
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals del Principat d'Astúries i la Resolució núm.
1069/2019, de 30 de setembre de 2019, citada en paràgrafs anteriors, en el seu fonament de dret
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setè, diu: «[...] Por ello, el Tribunal Supremo se ha mostrado cauto a la hora de pronunciarse
sobre la subsanación en de errores u omisiones en la oferta. La ha admitido cuando se trataba
de errores puramente formales y de fácil remedio, como la firma de la proposición económica
(cfr.: Sentencias del Tribunal Supremo, Sala III, de 6 de julio de 2004 –Roj STS 4839/2004y 21 de
septiembre de 2004 –Roj STS 5838/2004-), la representación del que suscribió la oferta (cfr.:
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala III, de 9 de julio de 2002 –Roj STS 5093/2002-) e incluso
cuando se trataba de la acreditación documental de un elemento que el Pliego consideraba como
criterio de adjudicación y que se había invocado expresamente en la proposición aunque no
justificado de manera suficiente (cfr.: Sentencia del Tribunal Supremo; Sala III, de 25 de mayo de
2015 –Roj STS 2415/2015).»
Per tant, seguint la legislació aplicable i el criteri del Tribunal, la Mesa de contractació no pot acceptar
l’oferta de RODI METRO, S.L., atès que en tot cas, el pressupost base de la licitació ja incloïa tots
els conceptes (inclús taxes) i l’empresa podia haver realitzat una oferta que partint d’estimacions
inclogués la taxa en qüestió, independentment del desglossament posterior realitzat en la facturació
corresponent.»

En conseqüència, vista l’acta d’obertura del Sobre B, en la qual es proposa a l’Òrgan de
Contractació l’exclusió de l’empresa RODI METRO, S.L., per incompliment de l’article 139.1
de la LCSP, atès que ha presentat una oferta contraria al PCAP, perquè no inclou totes les
despeses necessàries per al compliment de les prestacions, i aquest fet ha estat posat de
manifest pel propi licitador en un aclariment annex a l’oferta.
Seguidament, en la mateixa acta d’obertura del sobre B, la Mesa de Contractació procedeix
a avaluar i classificar l’oferta de PNEUMATICS PERELLO, S.L. amb els criteris
d’adjudicació establerts a l’apartat 18 de l’Annex I del PCAP:
•

«PNEUMATICS PERELLO, S.L.:
Puntuacions 132021
Subministrament pneumàtics

Autobús 10,5 i 12 metres
Autobús Heuliez 9,5m
Autobús Solaris 9,5m
Microbús
Vehicle elèctric Zoe
Vehicle Citroën
Motocicleta Torrot Muvi
Vehicle Fiat Girocleta
Vehicle Mercedes Girocleta
Remolc Girocleta

Servei per autobusos de 10,5 m, 12 m,
Heuliez 9,5 m i Solaris 9,5 m
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PNEUMATICS PERELLO, S.L.
Oferta

219,00 €
875,00 €
353,00 €
65,00 €
45,00 €
38,00 €
38,00 €
99,00 €
47,00 €
35,00 €

Puntuació

70
10
4
2
0,5
0,3
0,3
1
0,5
0,2
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Desmuntar i muntar pneumàtic
Reparació punxada roda (inclou cost parche)
Ratllar un pneumàtic
Equilibrar un pneumàtic
Alinear la direcció del vehicle
Servei per microbusos, furgoneta gran,
furgonetes petites, turismes, motocicleta i
remolc
Desmuntar i muntar pneumàtic
Reparació punxada roda
Equilibrar un pneumàtic
Alinear la direcció del vehicle
TOTAL PUNTACIÓ

10,49 €
28,00 €
19,00 €
18,00 €
70,00 €

4,5
2
3
0,3
0,3

8,00 €
11,00 €
12,00 €
33,00 €

0,5
0,2
0,2
0,2
100

Se li atorguen 100 punts d’un total de 100 punts (88,8 punts del subministrament i 11,2
punts del servei).»
La Mesa de Contractació comprova l’existència de baixes presumptament anormals o
desproporcionades, de conformitat amb l’apartat 19 de l’Annex I del PCAP, i verifica que
alguns dels preus unitaris de l’oferta presentada per PNEUMATICS PERELLO, S.L. és
inferior en 25 unitats percentuals del pressupost base de licitació, i requereix a l’empresa
perquè justifiquin la baixa econòmica proposada, en un termini màxim de 5 dies hàbils a
comptar de l’endemà de la notificació.
Es notifica el corresponent requeriment en data 22 de juny d’enguany i, l’empresa
PNEUMATICS PERELLO, S.L. respon al requeriment el dia 28 de juny a les 13:52 hores
(E/000058-2021).
La Mesa de Contractació valora i accepta la documentació presentada per PNEUMATICS
PERELLO, S.L., la qual presenta una declaració responsable degudament signada on es
declara que:
«- Els preus que hem ofertat són correctes i la baixada significativa d’alguns productes i
serveis que ens heu marcat es deu a que tenim el marge suficient amb els respectius
proveïdors per poder-vos oferir un millor preu en els productes ofertats. I els preus dels
serveis estan calculats amb el nostre marge de benefici en mà d’obra i els hem pogut
ajustar, ens comprometem a complir-los durant tota la duració del contracte.
- Us garantim que tots els nostres treballadors cobren el sou estipulat pel conveni del metall
al qual pertanyem o superior, en la majoria, i amb totes les regularitzacions al dia.
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- Som una empresa solvent econòmicament i amb 41 anys d’experiència en el sector i
coneixem bé els preus que podem oferir i són els adients en el marc econòmic del mercat
dels pneumàtics amb la competència actual que ens trobem.»
En data 5 de juliol, la Mesa emet la corresponent proposta d’adjudicació del contracte mixt
de subministrament i servei de manteniment de pneumàtics per a TMG a favor de l’empresa
PNEUMATICS PERELLO, S.L. amb CIF B17084641, i se la requereix perquè dins del
termini de 10 dies hàbils, presenti la documentació justificativa que recull la clàusula vint-iquatre del PCAP que regeix aquesta contractació.
L’empresa PNEUMATICS PERELLO, S.L. ha presentat en temps i forma la documentació
prèvia a l’adjudicació del contracte (E/000062-2021), i, verificada la documentació, aquesta
compleix amb el requeriment.
Fonaments de dret
-

Article 157 i 158 de la Llei 09/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic, pel que fa a l’examen de les proposicions i la proposta
d’adjudicació.

-

Article 151 de la Llei 09/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes
del Sector Públic, pel que fa a la resolució d’adjudicació i a la notificació de l’adjudicació.

-

Article 153 de la Llei 09/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes
del Sector Públic, pel que fa a la formalització del contracte.

Resolc,
Primer.- Adjudicar el contracte mixt de subministrament i servei de manteniment de
pneumàtics per a TMG, amb número d’expedient 132021, a PNEUMATICS PERELLO, S.L.
amb CIF B17084641, per l’import de 58.807,00 € (71.156,47 € IVA inclòs), pel termini de 2
anys i 3 possibles pròrrogues anuals.
Segon.- Excloure de la contractació a l’empresa RODI METRO, S.L., per incompliment de
l’article 139.1 de la LCSP, atès que ha presentat una oferta contraria al PCAP, perquè no
inclou totes les despeses necessàries per al compliment de les prestacions, i aquest fet ha
estat posat de manifest pel propi licitador en un aclariment annex a l’oferta.
Tercer.- Notificar la resolució d’adjudicació a les empreses licitadores i publicar-ho en el
perfil de contractant juntament amb la documentació relativa a la seva valoració.
Exp. Núm. 132021

8 de 9

Quart.- La formalització del contracte no podrà efectuar-se abans que transcorrin 15 dies
hàbils des de la remissió de la notificació d'adjudicació als licitadors, d'acord amb l'article
153.3 LCSP, atès que el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de
contractació.
Cinquè.- Publicar la formalització del contracte, juntament amb el corresponent contracte,
al Perfil del Contractant de TMG, d'acord amb l'article 154.1 de la LCSP, en un termini no
superior a 15 dies del perfeccionament del contracte.
Sisè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Girona, a data de signatura electrònica.

Marta Madrenas Mir

Francesc de las Heras Bota

La Presidenta de TMG, actuant com a Òrgan

Revisió tècnica

de Contractació
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