20/07/2021
JOSEP MARCE CONDEMINAS

A la Casa Consistorial, a 1 de juny de 2021, essent les 12:00 hores, s’ha
reunit la Mesa de contractació del procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada convocat per adjudicar el subministrament de “Mobiliari pel
centre d’atenció diürna i dues unitats de convivència per a gent gran”, amb
l’assistència del Sr. Xavier Teixidor i Bigas, arquitecte municipal, com a
president, el Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari, i el Sr. Josep Marcé i
Condeminas tècnic municipal gestor de projectes, com a vocals,
acompanyats de la Sra. Sílvia Arias Merino, administrativa de l’àrea de
contractació, en funció de secretària de l’acte.
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ACTA OBERTURA SOBRE 2 PROPOSTA ECONÒMICA I TÈCNICA
VALORABLE AUTOMÀTICAMENT PER A LA CONTRACTACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT DEL SUBMINISTRAMENT DE
“MOBILIARI PEL CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA I DUES UNITATS DE
CONVIVENCIA PER A GENT GRAN”

XAVIER TEIXIDOR BIGAS

En data 12 de maig de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 de
la documentació administrativa, trobant-se mancances en la documentació
presentada per: GALERIAS CAMELLO MUEBLES SL, INSTAL·LACIONS
INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L’HABITAT SL, COMERCIAL CONTEL SA i
INADHOC HABITAT SL, les quals van ser subsanades dins el termini
corresponent, trobant-se suficient i correcte tota la documentació
presentada pels nou concursants.
Es procedeix a l’obertura i puntuació dels sobres núm. 2 que conté la
proposta econòmica i la documentació tècnica avaluable amb criteris
automàtics.
1) Respecte a la valoració de les 2 empreses presentades pel lot 2 (cuina i
bugaderia), la puntuació és la següent:

09/08/2021

17/06/2021
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En data 10 de maig de 2021 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes
del present procediment.

Empresa

1

EQUIPTURIS SL

2

OMS Y VIÑAS SL

Oferta econòmica
(màxim
80
punts)
Preu:
167.352,53- € +
iva

Termini
addicional
garantia
(màxim
punts)

Import:
118.142,26- €
Punts: 80
Import:
122.270,20- €
Punts: 77,29

Garantia:
5 anys
Punts: 10
Garantia:
3 anys
Punts: 6

SILVIA ARIAS MERINO
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JOSE FELIX VELASCO MARTINEZ
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Ofertes
lot 2

de
10

Reducció
termini
subministramen
t i instal·lació
(màxim
10
punts)

TOTAL

Termini:
4 setmanes
Punts:10
Termini:
4 setmanes
Punts: 10

100 punts
93,29 punts
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L’arquitecte tècnic municipal en data 10 de juny de de 2021 ha emès
informe al respecte el qual es transcriu a continuació:
“INFORME
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2) Respecte la valoració de les 7 empreses presentades pel lot 1 (mobiliari),
vista la proposta econòmica de l’empresa INSTAL·LACIONS INTEGRALS I
EQUIPAMENTS PER L’HÀBITAT SL, aquesta mesa demanà informe del tècnic
sobre la possibilitat d’incursió en oferta en valors anormals o
desproporcionats.

Exp.:1431-2420-2020
SERVEIS TERRITORIALS

ASSUMPTE: ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PEL
CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA I DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA
GENT GRAN.
El present informe s’emet de conformitat amb el que disposa l’article 80 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

XAVIER TEIXIDOR BIGAS

En data 10 de maig de 2021 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes
del present procediment, que inclou els dos lots especificats en el plec. Lot 1
de mobiliari i lot 2 de cuina i bugaderia.
En data 12 de maig es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1, trobant-se
correcte tota la documentació presentada pels nous concursants.

09/08/2021

En data 1 de juny s´ha reunit la mesa de contractació per l’obertura del
sobre núm. 2 de la proposta econòmica i tècnica valorable automàticament.

17/06/2021
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ANTECEDENTS

NORMATIVA D’APLICACIÓ
RD 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
contractes de les administracions publiques.
Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractació del sector públic.

SILVIA ARIAS MERINO

D’acord amb el plec de clàusules administratives hem valorat les ofertes de
forma automàtica. En les dues ofertes presentades del lot 2 ( Cuina i
bugaderia ), s´ha fet la corresponent puntuació sense cap anomalia.
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JOSE FELIX VELASCO MARTINEZ

Signatura 1 de 4

INFORME

En les valoracions de les 7 empreses presentades pel lot 1 ( Mobiliari ), hem
comprovat segons la clàusula 14.3, les ofertes amb valors anormals o
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La justificació és el resultat d’aplicar un 10% de baixa a la mitja aritmètica
de les ofertes presentades
i la seva oferta es inferior. També s´ha
comprovat que existia una oferta superior amb el 10% de la mitja, i s´ha
calculat de nou la mitja sense aquesta oferta superior i s’ha aplicat el 10%
de baixa, resultant que la oferta més baixa es inferior al 10% de la mitjana
de les ofertes, també en aquest cas.
Tal com es descriu en la mateixa clàusula, caldrà aplicar en aquets casos
l’article 149.4 de la LCSP . La Mesa de contractació pot requerir a l’empresa
amb una baixa desproporcionada, sobre aquelles condicions de l’oferta que
siguin susceptibles de determinar el seu baix nivell de preu o costos i en
particular als valor previstos en aquest article de la llei.
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desproporcionats, aplicant l’article 85.4 del RD 1098/2001 en els supòsits
previstos. Ha resultat que l’oferta més baixa econòmicament de l’empresa
INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENTS PER L’HABITAT s.l., està en
situació de desproporcionada o temerària.

XAVIER TEIXIDOR BIGAS

Es proposa sol·licitar a l’empresa, les següents condicions per la seva
justificació:
- Memòria justificativa de les condicions particulars de l’empresa (
estructura empresarial, condicions de fabricació, participacions amb
els fabricants de mobles o altres ) per presentar uns preus tan
inferiors als de projecte.
- Atès que es tracta d’un subministre, presentació de les possibles
ofertes de fabricants o proveïdors implicats en el projecte objecte de
licitació, que justifiquin els preus presentats.
- Altres documents o justificants que l’empresa consideri aportar.

09/08/2021

CONCLUSIONS

17/06/2021
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La petició d’informació que la mesa de contractació, dirigeixi al licitador
s´haurà de formular amb claredat de manera que aquest estigui en
condicions de justificar plenament i oportunament la viabilitat de l’oferta.

S’informa que l’empresa licitadora del subministra de mobiliari ( LOT 1 ) pel
Centre d’atenció diürna i dues unitats de convivència per la gent gran :
INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L’HABITAT S.L., ha
presentat una oferta anormalment baixa.
En conseqüència caldrà que la Mesa de contractació es dirigeixi al licitador i
demani amb claredat la justificació i viabilitat de l’oferta.”

SILVIA ARIAS MERINO
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JOSE FELIX VELASCO MARTINEZ

Signatura 1 de 4

Un cop emès l’informe tècnic esmentat la mesa de contractació es tornà a
reunir en data 17 de juny del present i proposà el següent:
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Respecte el LOT 2 es proposa adjudicar-ho a l’empresa EQUIPTURIS, per
ser les ofertes més avantatjosa i considerar-se que en aquest cas no es
produeixen valors anormals o desproporcionats en els preus ofertats.
S’estén la present acta, llegida en veu alta per la secretària de la mesa, i es
signada per tots els presents.

XAVIER TEIXIDOR BIGAS

09/08/2021

JOSE FELIX VELASCO MARTINEZ

SILVIA ARIAS MERINO
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Respecte el LOT 1, que es requereixi a l’empresa INSTAL·LACIONS
INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L’HABITAT SL que justifiqui amb claredat la
viabilitat de la seva oferta, davant una possible situació d’oferta
desproporcionada o temerària, d’acord amb l’informe tècnic abans transcrit.

Xavier Teixidor i Bigas
President de la mesa

José Félix Velasco
Vocal de la mesa

Josep Marcé i Condeminas
Vocal de la mesa

Sílvia Arias Merino
Secretària de la mesa
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