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Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. Contractació.
IP/jr
Núm. Exp.: 2021/327

Informe tècnic de valoració de les ofertes presentades en el procediment per a la
contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de Dipsalut

Antecedents
1. En data 18 de maig de 2021, mitjançant decret de Presidència, es va aprovar l’inici de
l’expedient per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de
Dipsalut, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. El contracte referit es
divideix en els lots següents:
-

Lot 1. Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, lampisteria general, aigua i
sanejament.

-

Lot 2. Instal·lacions de Climatització i aparells de ventilació.

-

Lot 3. Portes corredisses de vidre

-

Lot 4. Instal·lacions de Protecció Contra Incendis

2. El dia 21 de maig de 2021, es publicà l’anunci de licitació al perfil del contractant de
Dipsalut, i l’endemà, s’inicià el període de presentació d’ofertes que va finalitzar el dia
4 de juny de 2021.
3. Segons detalla el certificat de l’eina Sobre Digital, que consta a l’expedient, han
presentat documentació per a participar en aquesta contractació les empreses
següents:
Denominació social
1
2
3
4

NIF

PACISA Fire Service,
B87317228
S.L.
ASSA ABLOY ENTRANCE
A78958964
SYSTEMS SPAIN SAU
SERVICIOS Y DESARROLLOS
B66928490
MARLA, S.L.
IMPROS TECNICS

B55252530

Data
d'entrada

Hora
d'entrada

Registre
d'entrada

Lot

26/05/2021

10:30:41

E/000406-2021

4

03/06/2021

17:08:29

E/000478-2021

3

04/06/2021

13:14:31

E/000486-2021

1, 2 i 4

04/06/2021

19:17:33

E/000493-2021

1i2

4. Segons estableix la clàusula 12.2 del plec de clàusules administratives particulars
(PCAP), per a la pràctica de la valoració de les ofertes no és necessària la constitució
d’una Mesa de contractació, ni per a l’obertura de les proposicions es realitzarà un acte
públic.
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5. L’òrgan gestor accedeix a la documentació per procedir a la comprovació i valoració
de la documentació presentada aplicant les fórmules establertes a l’apartat G) del
quadre de característiques adjunt al PCAP, donant el següent resultat final, per ordre
decreixent:
Lot 1. Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, lampisteria general, aigua i sanejament.
Import ofert IMPROS
(IVA no inclòs)

Puntuació

a) Preu anual corresponent al Manteniment Preventiu (Màxim
342,00 €)

256,50 €

45,00

b1) Preu/hora operari en horari laborable, en les operacions
del manteniment correctiu: (Màxim 24,00 €)

22,00 €

35,00

Concepte

Concepte
b2)

Percentatge ofert

Percentatge de descompte

20 %
Puntuació final

Concepte
a) Preu anual corresponent al Manteniment Preventiu (Màxim
342,00 €)
b1) Preu/hora operari en horari laborable, en les operacions
del manteniment correctiu: (Màxim 24,00 €)
Concepte
b2)

20,00
100,00

Import ofert MARLA
(IVA no inclòs)

Puntuació

342,00 €

33,75

24,00 €

32,08

Percentatge ofert

Percentatge de descompte

0%

0,00

Puntuació final

65,83

Lot 2. Instal·lacions de Climatització i aparells de ventilació.
Import ofert IMPROS
(IVA no inclòs)

Puntuació

a) Preu anual corresponent al Manteniment Preventiu.
(Màxim 1.086,00 €)

814,51 €

60,00

b1) Preu/hora operari en horari laborable, en les operacions
del manteniment correctiu: (Màxim 24,00 €)

22,00 €

25,00

Concepte

Concepte
b2)

Percentatge ofert

Percentatge de descompte

20 %

15,00

Puntuació final

100,00

Import ofert MARLA
(IVA no inclòs)

Concepte

Puntuació

a) Preu anual corresponent al Manteniment Preventiu.
(Màxim 1.086,00 €)

1.086,00 €

45,00

b1) Preu/hora operari en horari laborable, en les operacions
del manteniment correctiu: (Màxim 24,00 €)

24,00 €

22,92

Concepte
b2)

Percentatge ofert

Percentatge de descompte

0%
Puntuació final
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Lot 3. Portes corredisses de vidre
Import ofert ASSA
(IVA no inclòs)

Puntuació

a) Preu anual corresponent al Manteniment Preventiu.
(Màxim 525,20 €)

515,00 €

60,00

b) Preu/hora operari en horari laborable, en les operacions
del manteniment correctiu: (Màxim 24,00 €)

24,00 €

40,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 362252 FD320-2VLAZ-988UP BA0288AECD428557F8A859ED24ABC7054BEC4372) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Concepte

Puntuació final

100,00

Lot 4. Instal·lacions de Protecció Contra Incendis
Import ofert
PACISA
(IVA no inclòs)

Concepte
a) Preu anual corresponent al Manteniment Preventiu. (Màxim
223,00 €)
b) Preu unitari corresponent a la revisió anual d’un extintor.
(Màxim 6,00 €*)
c) Preu unitari corresponent al retimbrat d’un extintor. (Màxim
30,00 €)
d) Preu/hora operari en horari laborable, en les operacions del
manteniment correctiu: (Màxim 24,00 €)

165,00 €

30,00

4,50 €

15,00

23,00 €

15,00

21,00 €

40,00

Puntuació final
Import ofert
MARLA
(IVA no inclòs)

Concepte
a) Preu anual corresponent al Manteniment Preventiu. (Màxim
223,00 €)
b) Preu unitari corresponent a la revisió anual d’un extintor.
(Màxim 6,00 €*)
c) Preu unitari corresponent al retimbrat d’un extintor. (Màxim
30,00 €)
d) Preu/hora operari en horari laborable, en les operacions del
manteniment correctiu: (Màxim 24,00 €)

Puntuació

100,00

Puntuació

223,00 €

22,20

6,00 €

11,25

30,00 €

11,50

24,00 €

35

Puntuació final

79,95

Lot 1
1
2

Licitador
IMPROS TECNICS
SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L.

CIF
B55252530
B66928490

Puntuació
100,00
65,83

Lot 2
1
2

Licitador
IMPROS TECNICS
SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L.

CIF
B55252530
B66928490

Puntuació
100,00
67,92

Lot 3
1

Licitador
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN SAU

CIF
A78958964

Puntuació
100,00
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1
2

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Responsable adjunta de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de DIPSALUT.Signat 08/06/2021
14:20

Licitador
PACISA Fire Service, S.L.
SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L.

CIF
B87317228
B66928490

Puntuació
100,00
79,95

6. Un cop valorada les ofertes que han obtingut la millor puntuació final i un cop aplicats
els paràmetres previstos a la clàusula G del quadre de característiques del contracte,
s’estableix que de les ofertes presentades per les empreses IMPROS i PACISA, pels
lots 1, 2 i 4, són presumptament anormals o desproporcionades.

Fonaments de dret


De conformitat amb l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més
avantatjosa, en relació qualitat/preu, per a Dipsalut, s’ha de realitzar aplicant els criteris
d'adjudicació establerts a la l’apartat G) del quadre de característiques adjunt al PCAP.



La clàusula 13 del PCAP, estableix que: “Un cop valorades les ofertes, es classificaran
per ordre decreixent i, posteriorment, es remetrà a l’òrgan de contractació la
corresponent proposta d’adjudicació.”



Atès que l’article 159.6 apartat b) de la LCSP determina que per aquest procediment
que no serà necessari el requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació, atès
que no s’haurà d’acreditar la solvència econòmica, financera, tècnica o professional,
ni es requerirà la constitució de la garantia definitiva.

D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats,

Informo:
1. Que la documentació presentada pels licitadors compleix els requisits i obligacions
establerts als plecs reguladors, excepte la declaració responsable presentada per
l’empresa Impros tècnics, amb CIF B55252530, ja que no ha complimentat la pregunta
“Respecte de la solvència requerida (marcar una opció):”
2. Que la classificació final de les ofertes, per odre decreixent, per cadascun dels lots és la
següent:
Lot 1
1
2

Licitador
IMPROS TECNICS
SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L.

CIF
B55252530
B66928490

Puntuació
100,00
65,83

Lot 2
1
2

Licitador
IMPROS TECNICS
SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L.

CIF
B55252530
B66928490

Puntuació
100,00
67,92
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Lot 3
1

Licitador
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN SAU

CIF
A78958964

Puntuació
100,00

Lot 4
1
2

Licitador
PACISA Fire Service, S.L.
SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L.

CIF
B87317228
B66928490

Puntuació
100,00
79,95

3. Que tots els licitadors, figuren inscrits al Registre electrònic d’empreses licitadores
(RELI) o al ROLECE.
4. Que vistos els antecedents i la documentació que consta a l'expedient, s’haurà de
requerir la documentació següent:
IMPROS Tècnics, SL
-

La declaració responsable (annex 2) correctament complimentat i signat
electrònicament.

-

La documentació necessària per a la justificació de la qualitat de la proposta en relació
amb el baix nivell dels preus unitaris oferts pel:
Lot 1:
- a) Preu anual manteniment preventiu.
- b2) Percentatge descompte material.
Lot 2:
- a) Preu anual manteniment preventiu.
- b2) Percentatge descompte material.

PACISA Fire Service, S.L.
-

La documentació necessària per a la justificació de la qualitat de la proposta en relació
amb el baix nivell dels preus unitaris oferts pel lot 4.
Lot 4:
- a) Preu anual manteniment preventiu.
- b) Preu unitari revisió anual extintor.
- c) Preu unitari retimbrat extintor.

Pel que fa al requeriment, a les dues empreses, sobre la documentació necessària per a la
justificació de la qualitat de les seves propostes en relació amb el baix nivell dels preus unitaris
oferts per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament les ofertes
econòmiques presentades resulten anormals o desproporcionades, es podrà requerir a les
empreses que justifiquin, entre d’altres valors, els citats a l’article 149.4 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic.
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La documentació referida s’haurà de presentar a la seu electrònica de Dipsalut en un termini
màxim de 5 DIES HÀBILS a comptar des de l’endemà de la data de recepció del requeriment.

6

APROVAT
08/06/2021 14:20

DOCUMENT
Informe: Informe Aprovació informe de valoració ofertes
licitació servei manteniment Dipsalut. (versión 2)

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 362252 FD320-2VLAZ-988UP BA0288AECD428557F8A859ED24ABC7054BEC4372) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Codi per a validació: FD320-2VLAZ-988UP
Data d'emissió: 8 de junio de 2021 a les 14:27:33
Pàgina 7 de 13

IDENTIFICADORES

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Responsable adjunta de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de DIPSALUT.Signat 08/06/2021
14:20

7

APROVAT
08/06/2021 14:20

DOCUMENT
Informe: Informe Aprovació informe de valoració ofertes
licitació servei manteniment Dipsalut. (versión 2)

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 362252 FD320-2VLAZ-988UP BA0288AECD428557F8A859ED24ABC7054BEC4372) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Codi per a validació: FD320-2VLAZ-988UP
Data d'emissió: 8 de junio de 2021 a les 14:27:33
Pàgina 8 de 13

IDENTIFICADORES

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Responsable adjunta de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de DIPSALUT.Signat 08/06/2021
14:20

8

APROVAT
08/06/2021 14:20

DOCUMENT
Informe: Informe Aprovació informe de valoració ofertes
licitació servei manteniment Dipsalut. (versión 2)

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 362252 FD320-2VLAZ-988UP BA0288AECD428557F8A859ED24ABC7054BEC4372) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Codi per a validació: FD320-2VLAZ-988UP
Data d'emissió: 8 de junio de 2021 a les 14:27:33
Pàgina 9 de 13

IDENTIFICADORES

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Responsable adjunta de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de DIPSALUT.Signat 08/06/2021
14:20

9

APROVAT
08/06/2021 14:20

DOCUMENT
Informe: Informe Aprovació informe de valoració ofertes
licitació servei manteniment Dipsalut. (versión 2)

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 362252 FD320-2VLAZ-988UP BA0288AECD428557F8A859ED24ABC7054BEC4372) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Codi per a validació: FD320-2VLAZ-988UP
Data d'emissió: 8 de junio de 2021 a les 14:27:33
Pàgina 10 de 13

IDENTIFICADORES

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Responsable adjunta de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de DIPSALUT.Signat 08/06/2021
14:20

10

APROVAT
08/06/2021 14:20

DOCUMENT
Informe: Informe Aprovació informe de valoració ofertes
licitació servei manteniment Dipsalut. (versión 2)

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 362252 FD320-2VLAZ-988UP BA0288AECD428557F8A859ED24ABC7054BEC4372) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Codi per a validació: FD320-2VLAZ-988UP
Data d'emissió: 8 de junio de 2021 a les 14:27:33
Pàgina 11 de 13

IDENTIFICADORES

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Responsable adjunta de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de DIPSALUT.Signat 08/06/2021
14:20

11

APROVAT
08/06/2021 14:20

DOCUMENT
Informe: Informe Aprovació informe de valoració ofertes
licitació servei manteniment Dipsalut. (versión 2)

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 362252 FD320-2VLAZ-988UP BA0288AECD428557F8A859ED24ABC7054BEC4372) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Codi per a validació: FD320-2VLAZ-988UP
Data d'emissió: 8 de junio de 2021 a les 14:27:33
Pàgina 12 de 13

IDENTIFICADORES

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Responsable adjunta de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de DIPSALUT.Signat 08/06/2021
14:20

12

APROVAT
08/06/2021 14:20

DOCUMENT
Informe: Informe Aprovació informe de valoració ofertes
licitació servei manteniment Dipsalut. (versión 2)

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 362252 FD320-2VLAZ-988UP BA0288AECD428557F8A859ED24ABC7054BEC4372) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Codi per a validació: FD320-2VLAZ-988UP
Data d'emissió: 8 de junio de 2021 a les 14:27:33
Pàgina 13 de 13

IDENTIFICADORES

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Responsable adjunta de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de DIPSALUT.Signat 08/06/2021
14:20

13

APROVAT
08/06/2021 14:20

