Exp. 002/2021-O-PO
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE NÚM. 1 -1a. SessióA Barcelona, a 2 de març de 2021 (12:30 hores).
Es reuneix en sessió privada la Mesa de contractació de la licitació del procediment obert referent a la
“Contractació de les obres i instal·lacions per a l’adequació de les unitats d’hospitalització 4ª i 5ª (A) de
l’Hospital de l’Esperança, centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, segons es desprèn de la
memòria justificativa emesa per la Directora de Serveis General i Infraestructures del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona (exp. 002/2021-O-PO)” amb l’assistència de:
President: Sr. Josep Aumatell Canellas, director de Serveis de Suport.
Vocal: Sra. Esther Peláez de Miguel, directora d’Economia (òrgan de control intern).
Vocal: Sra. Elisabet Izquierdo Asensio, directora de Serveis Generals i Infraestructures.
Vocal: Sra. Anna Granell Agustí, arquitecta tècnica.
Vocal: Sr. Narcís Pérez de Puig, cap de l‘Assessoria Jurídica (assessor jurídic).
Secretària: Sra. Esther Lozano Moledo, cap del Servei de Contractació.
Es constata l’existència de quòrum i el President declara constituïda la Mesa de contractació.

MANIFESTA:
Que tal com consta al document adjunt expedit per la Secretària, les propostes presentades i rebudes a
aquesta licitació són les següents:








VOPI 4, S.A.
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U.
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.
UTE SERVEI OBRES I MANTENIMENT, S.L. (SEROM) – AGEFRED, S.L.
GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.L.
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.
UTE VILLA-REYES, S.L. – CIMELSA, S.L.

I es fa constar que han arribat d’acord amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars de la
licitació.
Que d’acord amb l’article 81 del RD1098/2001, amb caràcter previ a la constitució de la Mesa de
contractació, el President va ordenar l’obertura dels Sobres núm. 1 de les propostes presentades. Així, els
custodis van aplicar les credencials, assolint-se el quòrum mínim requerit.
Seguidament es procedeix a l’examen i qualificació de la documentació continguda dins dels Sobres núm. 1
amb el resultat següent:


VOPI 4, S.A.

-

El firmant de la proposició no consta com a representant habilitat del licitador informat a l’Annex 1
del Plec de clàusules administratives particulars.

-

Manca d’informació relativa a la intenció de subcontractar:
o

Hi ha una incongruència entre la declaració d’intenció de subcontractar de l’Annex 1 del
PCAP, en la qual es declara que no es pretén subcontractar, i la declaració d’intenció de
subcontractar del document europeu únic de contractació (DEUC) de l’Annex 12 del PCAP,

en la qual es declara la intenció de subcontractar i s’identifica la futura empresa
subcontractista.
Es verifica que la resta de contingut del sobre és correcte i s’adequa a les condicions i requisits que
es demanen als Plecs de la licitació. Tot aportant el certificat d’assistència a la visita obligatòria a les
instal·lacions. Així mateix, aporta les declaracions responsables següents, corresponents als
Annexos del PCAP, i els certificats de gestió de qualitat requerits:
Annex 13.- Declaració responsable específica
Annex 14 - Declaració responsabilitat mediambiental i el seu certificat
Annex 15.- Declaració de compliment de les normes de garantia de qualitat sense el seu
certificat
Annex 16.- Declaració de confidencialitat de documents
Annex 17.- Declaració de responsabilitat social corporativa i els seus certificats
Certificat de Gestió de Qualitat de Processos ISO 9001:2008 o equivalent
Certificat de Gestió Mediambiental ISO 14001:2004 o equivalent
Certificat de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball OSHAS 18001:2007 o equivalent


SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U.
Es verifica que el contingut del sobre és correcte i s’adequa a les condicions i requisits que es
demanen als Plecs de la licitació. Tot aportant el DEUC i el certificat d’assistència a la visita
obligatòria a les instal·lacions. Així mateix, aporta les declaracions responsables següents,
corresponents als Annexos del PCAP, i els certificats de gestió de qualitat requerits:
Annex 1.- Declaració responsable
Annex 13.- Declaració responsable específica
Annex 14 - Declaració responsabilitat mediambiental i el seu certificat
Annex 15.- Declaració de compliment de les normes de garantia de qualitat i el seu certificat
Annex 16.- Declaració de confidencialitat de documents
Annex 17.- Declaració de responsabilitat social corporativa i els seus certificats
Certificat de Gestió de Qualitat de Processos ISO 9001:2008 o equivalent
Certificat de Gestió Mediambiental ISO 14001:2004 o equivalent
Certificat de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball OSHAS 18001:2007 o equivalent



COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.
Es verifica que el contingut del sobre és correcte i s’adequa a les condicions i requisits que es
demanen als Plecs de la licitació. Tot aportant el DEUC i el certificat d’assistència a la visita
obligatòria a les instal·lacions. Així mateix, aporta les declaracions responsables següents,
corresponents als Annexos del PCAP, i els certificats de gestió de qualitat requerits:
Annex 1.- Declaració responsable
Annex 13.- Declaració responsable específica
Annex 14 - Declaració responsabilitat mediambiental sense certificat
Annex 15.- Declaració de compliment de les normes de garantia de qualitat sense certificat
Annex 16.- Declaració de confidencialitat de documents
Annex 17.- Declaració de responsabilitat social corporativa
Certificat de Gestió de Qualitat de Processos ISO 9001:2008 o equivalent
Certificat de Gestió Mediambiental ISO 14001:2004 o equivalent
Certificat de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball OSHAS 18001:2007 o equivalent



UTE SERVEI OBRES I MANTENIMENT, S.L.(SEROM) –AGEFRED, S.L.
AGEFRED, S.L.

-

Manca d’informació relativa a la intenció de subcontractar:
o

A l’Annex 1 del PCAP s’identifiquen els subcontractistes, però no la part del contracte que
es preveu subcontractar ni l’import de la subcontractació.

Es verifica que la resta de contingut del sobre és correcte i s’adequa a les condicions i requisits que
es demanen als Plecs de la licitació. Tot aportant el DEUC i certificat d’assistència a la visita
obligatòria a les instal·lacions. Així mateix, aporta les declaracions responsables següents,
corresponents als Annexos del PCAP, i els certificats de gestió de qualitat requerits:
Annex 13.- Declaració responsable específica
Annex 14 - Declaració responsabilitat mediambiental i el seu certificat
Annex 15.- Declaració de compliment de les normes de garantia de qualitat sense el seu certificat
Annex 16.- Declaració de confidencialitat de documents
Annex 17.- Declaració de responsabilitat social corporativa
Certificat de Gestió de Qualitat de Processos ISO 9001:2008 o equivalent
Certificat de Gestió Mediambiental ISO 14001:2004 o equivalent
Certificat de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball OSHAS 18001:2007 o equivalent

SERVEI OBRES I MANTENIMENT, S.L.
Es verifica que el contingut del sobre és correcte i s’adequa a les condicions i requisits que es
demanen als Plecs de la licitació. Tot aportant el DEUC i el certificat d’assistència a la visita
obligatòria a les instal·lacions. Així mateix, aporta les declaracions responsables següents,
corresponents als Annexos del PCAP, i els certificats de gestió de qualitat requerits:
Annex 1.- Declaració responsable
Annex 13.- Declaració responsable específica
Annex 14 - Declaració responsabilitat mediambiental amb certificat
Annex 15.- Declaració de compliment de les normes de garantia de qualitat amb certificat
Annex 16.- Declaració de confidencialitat de documents
Annex 17.- Declaració de responsabilitat social corporativa amb certificats
Certificat de Gestió de Qualitat de Processos ISO 9001:2008 o equivalent
Certificat de Gestió Mediambiental ISO 14001:2004 o equivalent
Certificat de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball OSHAS 18001:2007 o equivalent


GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.L.

-

Manca d’informació relativa a la intenció de subcontractar:
o

Hi ha una incongruència entre la declaració d’intenció de subcontractar de l’Annex 1 del
PCAP, en la qual es declara que es pretén subcontractar, i la declaració d’intenció de
subcontractar del document europeu únic de contractació (DEUC) de l’Annex 12 del PCAP,
en la qual no hi ha cap pronunciament.

Es verifica que la resta de contingut del sobre és correcte i s’adequa a les condicions i requisits que
es demanen als Plecs de la licitació. Tot aportant el certificat d’assistència a la visita obligatòria a les
instal·lacions. Així mateix, aporta les declaracions responsables següents, corresponents als
Annexos del PCAP, i els certificats de gestió de qualitat requerits:

Annex 13.- Declaració responsable específica
Annex 14 - Declaració responsabilitat mediambiental sense el seu certificat
Annex 15.- Declaració de compliment de les normes de garantia de qualitat sense el seu
certificat
Annex 16.- Declaració de confidencialitat de documents
Annex 17.- Declaració de responsabilitat social corporativa i els seus certificats
Certificat de Gestió de Qualitat de Processos ISO 9001:2008 o equivalent
Certificat de Gestió Mediambiental ISO 14001:2004 o equivalent
Certificat de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball OSHAS 18001:2007 o equivalent


CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.

-

Manca d’informació relativa a la intenció de subcontractar.
Es verifica que la resta de contingut del sobre és correcte i s’adequa a les condicions i requisits que
es demanen als Plecs de la licitació. Tot aportant el certificat d’assistència a la visita obligatòria a les
instal·lacions. Així mateix, aporta les declaracions responsables següents, corresponents als
Annexos del PCAP, i els certificats de gestió de qualitat requerits:
Annex 13.- Declaració responsable específica
Annex 14 - Declaració responsabilitat mediambiental sense el seu certificat
Annex 15.- Declaració de compliment de les normes de garantia de qualitat sense el seu
certificat
Annex 16.- Declaració de confidencialitat de documents
Annex 17.- Declaració de responsabilitat social corporativa sense els seus certificats
Certificat de Gestió de Qualitat de Processos ISO 9001:2008 o equivalent
Certificat de Gestió Mediambiental ISO 14001:2004 o equivalent
Certificat de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball OSHAS 18001:2007 o equivalent



UTE VILLA-REYES, S.L. – CIMELSA, S.L.

-

No es presenten els documents europeus únics de contractació (DEUC) de les dues empreses que
concorren a la licitació amb el compromís de constituir-se en UTE, ni de les futures empreses
subcontractistes, signats digitalment i en format que permeti comprovar la signatura.

VILLA-REYES, S.L.
-

Manca d’informació relativa a la intenció de subcontractar:
o

A l’Annex 1 del PCAP no s’identifica el subcontractista, la part del contracte que es preveu
subcontractar ni l’import de la subcontractació.

Es verifica que la resta de contingut del sobre és correcte i s’adequa a les condicions i requisits que
es demanen als Plecs de la licitació. Tot aportant el DEUC i certificat d’assistència a la visita
obligatòria a les instal·lacions. Així mateix, aporta les declaracions responsables següents,
corresponents als Annexos del PCAP, i els certificats de gestió de qualitat requerits:
Annex 13.- Declaració responsable específica
Annex 14 - Declaració responsabilitat mediambiental i el seu certificat
Annex 15.- Declaració de compliment de les normes de garantia de qualitat sense el seu
certificat
Annex 16.- Declaració de confidencialitat de documents
Annex 17.- Declaració de responsabilitat social corporativa i els seus certificats

Certificat de Gestió de Qualitat de Processos ISO 9001:2008 o equivalent
Certificat de Gestió Mediambiental ISO 14001:2004 o equivalent
Certificat de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball OSHAS 18001:2007 o equivalent

CIMELSA, S.L.
-

El firmant de la proposició no consta com a representant habilitat del licitador informat a l’Annex 1
del Plec de clàusules administratives particulars.

-

Manca d’informació relativa a la intenció de subcontractar:
o

o

Hi ha una incongruència entre la declaració d’intenció de subcontractar de l’Annex 1 del
PCAP, en la qual el licitador no es pronuncia, i la declaració del document europeu únic de
contractació (DEUC) de l’Annex 12 del PCAP, en la qual sí que es declara la intenció de
subcontractar.
No consta la identitat de les empreses subcontractistes al document europeu únic de
contractació (DEUC) de l’Annex 12 PCAP.

Es verifica que la resta de contingut del sobre és correcte i s’adequa a les condicions i requisits que
es demanen als Plecs de la licitació. Tot aportant el certificat d’assistència a la visita obligatòria a les
instal·lacions. Així mateix, aporta les declaracions responsables següents, corresponents als
Annexos del PCAP, i els certificats de gestió de qualitat requerits:
Annex 13.- Declaració responsable específica
Annex 14 - Declaració responsabilitat mediambiental i el seu certificat
Annex 15.- Declaració de compliment de les normes de garantia de qualitat
Annex 16.- Declaració de confidencialitat de documents
Annex 17.- Declaració de responsabilitat social corporativa sense els seus certificats
Certificat de Gestió de Qualitat de Processos ISO 9001:2008 o equivalent
Certificat de Gestió Mediambiental ISO 14001:2004 o equivalent
Certificat de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball OSHAS 18001:2007 o equivalent
A la vista d’això, la Mesa de contractació
ACORDA PER UNANIMITAT:
1.- Requerir a les empreses VOPI 4, S.A., CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A., GESTIÓN INTEGRAL
DE INSTALACIONES, S.A.U., SERVEI OBRES I MANTENIMENT, S.L. i AGEFRED, S.L., VILLA-REYES,
S.L. i CIMELSA, S.L. per tal que, d’acord amb l’establert a la clàusula 5 i l’annex 10 del Plec de clàusules
administratives particulars de la licitació, procedeix a l’aportació de la documentació requerida.
2.- Admetre a la licitació els licitadors següents:

-

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U.

3.- Aprovar la present acta.

I perquè quedi constància del tractat per la Mesa de contractació, signen el President i la Secretària la
present acta al lloc i data indicats a l’encapçalament d’aquest document.

El President de la Mesa

La Secretària

Sr. Josep Aumatell Canellas

Sra. Esther Lozano Moledo

