Data d’actualització: 05/02/2018
Ajuntament de Mataró

ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Núm.: 31/2017.
Caràcter: ordinària.
Data: 21 de setembre de 2017
Horari: de les 09:00 hores a les 09.45
Lloc: Carreró, 13-15, 1r soterrani.
Hi assisteixen:
Sr. Juan Carlos Jerez, President
Sr. José Manuel López
Sra. Dolors Guillén
Sr. Juan Carlos C. Ferrando
Sr. Esteve Martínez
Sra. Mònica Lora
Sr. Josep Canal, Interventor de l’Ajuntament
Sr. Manuel Monfort, Secretari General de l’Ajuntament
Sra. Immaculada Pruna, Secretària
S’han excusat:
Sr. Francesc Teixidó
Sr. Juli Cuéllar
No ha assistit:
Sra. Montse Morón
1.- Lectura i aprovació de l’acta del dia 7 de setembre.
Llegida l’acta anterior, és aprovada pels assistents.
2.- Obertura del sobre 2 (econòmic) de la licitació del subministrament d’una
retroexcavadora i un martell trencador (exp. 50/2017bis).
Es dóna coneixement a la Mesa del contingut del sobre 1 de la licitació del subministrament
d’una retroexcavadora i un martell trencador (exp. 50/2017bis), que prèviament ha estat obert en
les dependències del Servei de Compres i Contractacions per la seva verificació:
A aquests efectes, el President de la Mesa procedeix seguidament a convidar a l’acte públic als
concursants presents a la obertura dels Sobres núm. 2: oferta econòmica, i declara:

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
El Carreró, 13. 08301 Mataró
93 758 22 04 – Fax 93 758 21 62

a) Admetre a concursar l’empresa que concorre i s’esmenta a continuació:

-

PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Comercial Reymic, SA” que ofereix prestar el
subministrament pels següents imports:

-

PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Vernis i Taberner Equips, SL” que ofereix prestar
el subministrament pels següents imports:

-

PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “Finanzauto, SA” que ofereix prestar el
subministrament pels següents imports:

-

PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa “Geancar Maquinaria, SA” que ofereix prestar el
subministrament pels següents imports:

2.- Obertura del sobre 2 (econòmic) de la licitació del subministrament de hardware
estàndard per microinformàtica de segona mà per a l’Institut Miquel Biada (exp. 203/2017).
Es dóna coneixement a la Mesa del contingut del sobre 1 de la licitació del subministrament de
hardware estàndard per microinformàtica (exp. 203/2017), que prèviament ha estat obert en les
dependències del Servei de Compres i Contractacions per la seva verificació:
A aquests efectes, el President de la Mesa procedeix seguidament a convidar a l’acte públic als
concursants presents a la obertura dels Sobres núm. 2: oferta econòmica, i declara:

a) Admetre a concursar l’empresa que concorre i s’esmenta a continuació:

-

PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Infordisa, SA” que ofereix prestar el
subministrament pels següents imports:

-

PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Inforgest Informática, SL” que ofereix prestar el
subministrament pels següents imports:

-

PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “World Informática Y Servicios, SL” que ofereix
prestar el subministrament pels següents imports:

3.- Proposta adjudicació del servei de reg de l’arbrat i de les zones verdes de Mataró (exp.
63/2017) (òrgan d’aprovació, Junta de Govern).
En sessió pública de la Mesa de Contractació, de data 18/05/2017, va tenir lloc l’obertura del
sobre 2, corresponent a l’oferta econòmica, quedant classificada en primer lloc l’empresa Serveis
Integrals de Finques Urbanes, SL (Sifu, SL).
Per tal de comprovar els drets laborals del personal, es va sol·licitar desglossament econòmic de
l’oferta. Els aclariments són acceptats mitjançant informe de data 09/06/2017, de la tècnica de la
Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públics, d’acord amb el quadre que s’annexa a l’informe
esmentat. L’aclariment de FCC justifica preus sobre una jornada de 8 hores quan a la seva oferta
econòmica havia ofertat el mateix preu per una jornada de 6,40 hores. No obstant, la tècnica,
valora l’oferta econòmica signada. S’adjunta còpia de l’informe.
Mitjançant el mateix informe, la tècnica de la Secció de Jardineria de Servei d’Espais Públics,
proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL (Sifu,
SL), en tractar-se de l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Per tant els membres de la Mesa, acorden proposar a l’òrgan corresponent l’adjudicació de la
contractació, mitjançant procediment obert, a l’esmentada empresa pel preu que consta en la seva
oferta.
4.- Proposta adjudicació de l’acord marc amb varis empresaris per a la posterior
adjudicació de contractes derivats de manteniment correctiu en equipaments municipals
(sorteig en el Lot 2 a causa d’empat)
En relació a les ofertes del LOT 1 – Serveis de manteniment correctiu dels equipaments
municipals per un import de fins a 5.000€, IVA no inclòs la oferta que presenta NÚRIA BASSAS
I SOLÀ pels treballs de fusteria, no s’ajusta als paràmetres demanats per la presentació de les
ofertes i s’ha d’excloure.
Pel que fa la oferta pels treballs de paleta que presenta l’empresa CONSTRAULA ENGINYERIA
I i l’oferta pels treballs de pintura, fusteria alumini, serralleria i paviments continus que presenta
FUENTES Y ARIZA S.A., poden ser considerades desproporcionades o anormals, atesa la baixa
sobre el preu de licitació.
Efectuat el tràmit previst a l’article 152 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), totes dues empreses
presenten justificació de les seves respectives ofertes. S’adjunta documentació justificativa i
informe de valoració al respecte de data 14 de setembre de 2017, de la cap del Servei
d’Equipaments Municipals.
En relació a les ofertes del LOT 2 – Serveis de manteniment correctiu dels equipaments
municipals per un import de més de 5.000€, IVA no inclòs i fins a 50.000€ IVA no inclòs la
oferta presentada per VIALITAT I SERVEIS S.L.U. pot ser considerada desproporcionada o
anormal, atesa la baixa sobre el preu de licitació.
Efectuat el tràmit previst a l’article 152 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), VIALITAT I

SERVEIS, S.L.U. no presenta justificació de la seva oferta, per la qual cosa se l’ha d’excloure de
la licitació. S’adjunta informe al respecte de data 14 de setembre de 2017, de la cap del Servei
d’Equipaments Municipals.
En l’informe esmentat de la cap del Servei d’Equipaments Municipals, es proposa les següents
adjudicacions en relació al LOT 1:
LOT 1
Especialitat / Sublot

Adjudicatari

Baixa presentada

Treballs de Paleta

CONSTRAULA EGINYERIA I OBRES S.A.U.

28,10%

Treballs de Pintura

FUENTES Y ARIZA S.A.

28,65%

Treballs de Fusteria

CONSTRUCCIONES GARCIA CANO E HIJOS S.A.

18,00%

Treballs de Fusteria Alumini

CONSTRUTONI PONCE S.L.U.

13,41%

Treballs de Vidrier

CONSTRUTONI PONCE S.L.U.

10,59%

Treballs de Serralleria

FUENTES Y ARIZA S.A.

21,05%

Treballs de Paviments Continus

FUENTES Y ARIZA S.A.

13,21%

Treballs de desembossaments

HIDROTEC SANEJAMENT S.L.

21,00%

En relació al LOT 2, sense tenir en compte l’empresa Vialitat i Serveis, S.L.U., i d’acord amb
l’informe esmentat, les empreses proposades per a l’adjudicació de les quatre primeres posicions
del lot 2 són les següents:
LOT 2
Posició 1
Posició 2
Posició 3
Posició 4

Adjudicatari
VALORIZA FACILITIES S.A.U.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES S.A.U.
FUENTES Y ARIZA S.A.
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.

Baixa presentada
30,70%
30,05%
28,50%
28,00%

Es produeix un empat en la cinquena posició de les empreses que resultaran adjudicatàries entre
CONSTRUCCIONES GARCIA CANO E HIJOS S.A. i CONSTRUTONI PONCE S.L.U., que presenten una
baixa del 20% totes dues.
Requerides les empreses empatades perquè acreditin el compliment dels criteris de preferència en
els termes de la clàusula 1.19 del plec administratiu, persisteix l’empat entre ambdues empreses.
Per tant es realitza un sorteig mitjançant inseculació resultant guanyadora la empresa Construtoni
Ponce, SLU, per la qual cosa, correspon classificar-la com a adjudicatària en cinquena posició.
Per tant els membres de la Mesa, acorden proposar a l’òrgan corresponent l’adjudicació de la
contractació, mitjançant procediment obert, a les esmentades empreses pels preus que consten en
la seva oferta.

6.- Obertura electrònica del sobre 2 del subministrament de consumibles per equips
multifuncionals (exp. 176/2017).
7.- Obertura electrònica del sobre 3 dels treballs de millora de la urbanització de la Ronda Miguel
de Cervantes, entre la Plaça d’Alfred Opisso i Cardona i el carrer de Francisco Herrera (exp.
180/2017).
Pel que fa aquests dos temes s’ha de posposar la obertura electrònica ja que els usuaris han
oblidat les seves contrasenyes.

El President,

La Secretària,

Juan Carlos Jerez Antequera

Immaculada Pruna Ribas

