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RESOLUCIÓ D’ADMISSIÓ/ INADMISSIÓ I D´EXCLUSIÓ D’OFERTA 
ECONÒMICA – 

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL ELÈCTRIC PER EL 
MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS GESTIONATS PER 
VILADECANS QUALITAT SL.  
 

 

 
 

  

 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la VILADECANS 
QUALITAT, S.L. (en endavant, VIQUAL) 
 
En relació al procediment obert per a l’adjudicació del subministrament del material elèctric per 
el manteniment dels equipaments públics gestionats per Viladecans Qualitat S.L. 
 

EXPOSA 
 
1. Atès que en data 10 de gener del 2020 es va publicar, al perfil de Viladecans Qualitat, S.L. 

(“VIQUAL”) integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya (“PSCP”), l’anunci de licitació del procediment obert per a l’adjudicació del 
subministrament del material elèctric per el manteniment dels equipaments públics 
gestionats per Viladecans Qualitat, S.L. 
 

2. Atès que en 30 de gener de 2020, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la 
Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del sobre A (contenidor de la 
documentació administrativa general) presentada pels interessats en optar a l’adjudicació 
del contracte de referència. 

 
3. Atès que les següents empreses van presentar oferta a la present licitació:  

 
Licitador núm. 1:  
Data presentació: 22/01/2020 a les 10:29h 
Núm. de Registre: E/000001-2020 
Identificador (NIF): A-08178097 
EMPRESA: GUERIN SAU 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 23/01/2020 a les 12:14h 
Núm. de Registre: E/000002-2020 
Identificador (NIF): A-08568057 
EMPRESA: COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT S.A.U 

 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 24/01/2020 a les 11:46h 
Núm. de Registre: E/000003-2020 
Identificador (NIF): A-08671711 
EMPRESA: COMERCIAL D´ELECTRICITAT INDUSTRIAL, SA  
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 24/01/2020 a les 13:55h 
Núm. de Registre: E/000004-2020 
Identificador (NIF): B-61046553 
EMPRESA: ELECTRO SOLER MANILS, S.L  
 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 27/01/2020 a les 09:19h 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
SUBMINISTRAMENT MATERIAL ELECTRIC 

VIQUAL 

DATA 
20 d´octubre de 
2020 

NÚM. 
EXPEDIENT 

170/19 
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Núm. de Registre: E/000005-2020 
Identificador (NIF): B-58073396 
EMPRESA: SUEPRAT S.L 
 
Licitador núm. 6:   
Data presentació: 27/01/2020 a les 09:43h 
Núm. de Registre: E/000006-2020 
Identificador (NIF): B-66663428 
EMPRESA: COMERCIAL ABC VILADECANS S.L 
 
Licitador núm.7 :  
Data  presentació: 27/01/2020 a les 14:02h 
Núm.de Registre: E/000007-2020 
Identificador (NIF): B-64166473 

       EMPRESA: DEFULCORP S.L 
 
 

4. Atès que la referida sessió d’obertura dels sobres A  la Mesa de Contractació va adoptar 
els acords següents:   

 
1. La Mesa acorda declarar admeses a la licitació a les següents empreses a l´haver 

presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst al PCAP:  
 
Licitador núm. 1:  
Data presentació: 22/01/2020 a les 10:29h 
Núm. de Registre: E/000001-2020 
Identificador (NIF): A-08178097 
EMPRESA: GUERIN SAU 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 23/01/2020 a les 12:14h 
Núm. de Registre: E/000002-2020 
Identificador (NIF): A-08568057 
EMPRESA: COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT S.A.U 
   
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 24/01/2020 a les 11:46h 
Núm. de Registre: E/000003-2020 
Identificador (NIF): A-08671711 
EMPRESA: COMERCIAL D´ELECTRICITAT INDUSTRIAL, SA  
 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 27/01/2020 a les 09:19h 
Núm. de Registre: E/000005-2020 
Identificador (NIF): B-58073396 
EMPRESA: SUEPRAT S.L 
 
Licitador núm. 6:   
Data presentació: 27/01/2020 a les 09:43h 
Núm. de Registre: E/000006-2020 
Identificador (NIF): B-66663428 
EMPRESA: COMERCIAL ABC VILADECANS S.L 
 

2. La Mesa proposa elevar a l´òrgan de contractació l´exclusió i no admissió al procés 
de l´oferta presentada fora de termini, segons establert en la clàusula 7.6 del Plec 
de Prescripcions Administratives Particulars ( PCAP) al licitador:  
 
Licitador núm.7 :  
Data  presentació: 27/01/2020 a les 14:02h 
Núm.de Registre: E/000007-2020 
Identificador (NIF): B-64166473 
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 EMPRESA: DEFULCORP S.L 
 

3. La Mesa acorda requerir als següents licitadors per tal que esmenin les deficiències 
detectades al sobre A atorgant-los un termini de tres (3) dies hàbils a aquests 
efectes amb l’advertiment que, en cas que no esmenin els defectes observats, no 
seran admeses i es proposarà la seva exclusió del present procediment de licitació:  
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 24/01/2020 a les 13:55h 
Núm. de Registre: E/000004-2020 
Identificador (NIF): B-61046553 
EMPRESA: ELECTRO SOLER MANILS, S.L  
 
La documentació presentada NO s´ ajusta a la requerida per VIQUAL al PCAP de 
la licitació. S´hi haurà d´esmenar el següent defecte: 
 

- L´Annex I s´haurà de presentar signat degudament. 
 
Tal com es determina al PCAP les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a 
terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina del Sobre Digital, 
mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o adreces indicades, 
amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a l’eina de la Plataforma de Contractació de la Generalitat 

de Catalunya. 
 

5. Atès que en data 17 de febrer de 2020 la Mesa de Contractació es reuní per obrir i 
qualificar les esmenes rebudes a la documentació presentada al sobre A així com la seva 
acceptació i/o rebuig. A la vista de la documentació presentada, la Mesa considerà 
esmenades totes les deficiències i mancances detectades en el sobre A i, en 
conseqüència, va acordar admetre com a licitadors a les empreses següents: 
 
Licitador núm. 1:  
Data presentació: 22/01/2020 a les 10:29h 
Núm. de Registre: E/000001-2020 
Identificador (NIF): A-08178097 
EMPRESA: GUERIN SAU 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 23/01/2020 a les 12:14h 
Núm. de Registre: E/000002-2020 
Identificador (NIF): A-08568057 
EMPRESA: COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT S.A.U 

 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 24/01/2020 a les 11:46h 
Núm. de Registre: E/000003-2020 
Identificador (NIF): A-08671711 
EMPRESA: COMERCIAL D´ELECTRICITAT INDUSTRIAL, SA  
 
 Licitador núm. 4:   
Data presentació: 24/01/2020 a les 13:55h 
Núm. de Registre: E/000004-2020 
Identificador (NIF): B-61046553 
EMPRESA: ELECTRO SOLER MANILS, S.L  
 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 27/01/2020 a les 09:19h 
Núm. de Registre: E/000005-2020 
Identificador (NIF): B-58073396 
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EMPRESA: SUEPRAT S.L 
 
Licitador núm. 6:   
Data presentació: 27/01/2020 a les 09:43h 
Núm. de Registre: E/000006-2020 
Identificador (NIF): B-66663428 

EMPRESA: COMERCIAL ABC VILADECANS S.L 
 

 
6. Atès que en data 17 de febrer de 2020 es va notificar individualment a cadascun dels 

licitadors la convocatòria d’obertura del sobre B (proposta econòmica i financera). Així 
mateix, també es van publicar les actes emeses per la Mesa de Contractació fins al 
moment.  
 

7. Atès que en data 19 de febrer de 2020 es celebrà, en acte públic prèviament convocat, 
l’acta d’obertura del sobres B (proposta econòmica i financera) presentats pels licitadors 
admesos al procediment amb el resultat següent:  

 
Licitador Núm. 1:   
Empresa: GUERIN SAU 
Oferta econòmica: 29.747,38 €, IVA exclòs 
Percentatge de baixa 67,07 % 

 Ampliació de garantí dels materials: 18 mesos per material i 24 per el cablejat. 
 Entrega de material: Aquesta empresa disposa d´un repartiment diari. 
Punt de subministres en el territori: Aquesta empresa es troba situada a 3.8 km de 
distancia. 
 
Licitador Núm.2: 
Empresa: COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT S.A.U 
Proposta econòmica: 22.597,61 €, IVA exclòs 
Percentatge de baixa: 74,98 % 
Ampliació de garantia dels materials: 1 any d´ ampliació de garantia.  
 Entrega de material:  Servei d´entrega  diari 

 Punt de subministres en el territori: Aquesta empresa es troba situada a 
 Esplugues de Llobregat 14.5 km.  

 
Licitador Núm.3 
Empresa: COMERCIAL D´ELECTRICITAT INDUSTRIAL, S.A 
Proposta econòmica: 26.151,59 €, IVA exclòs 
Percentatge de baixa: 71,05 % 
Ampliació de garantí dels materials: 1 anys des del moment de l´entrega, per tant no 
hi ha cap ampliació. 
Entrega de material: servei de transport diari. 

 Punt de subministres en el territori: Aquesta empresa es troba situada a uns 7 
 km de distancia.  

 
Licitador Núm.4 
Empresa: ELECTRO SOLER MANILS S.L 
Proposta econòmica: 26.130,66 €, IVA exclòs. 
Percentatge de baixa 71,07 % 
Ampliació de garantí dels materials: 10 mesos  
 Entrega de material: Aquesta empresa disposa d´un servei d´entrega  de 24 h. 
 Punt de subministres en el territori: Aquesta empresa es troba situada a mes de 20 
km de distancia.  
 
Licitador Núm.5 
Empresa: SUEPRAT S.L 
Proposta econòmica: 90.330,58 €, IVA exclòs 
Percentatge de baixa  
Ampliació de garantí dels materials: 10 mesos 
 Entrega de material: Aquesta empresa disposa d´un repartiment diari. 
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Punt de subministres en el territori: Aquesta empresa es troba situada a menys de 
10 km de distancia.  
 
Licitador Núm.6 
Empresa: COMERCIAL ABC VILADECANS, S.L  
Proposta econòmica: 28.227,70 €, IVA exclòs 
Percentatge de baixa 68.75 % 
Ampliació de garantí dels materials: Aquesta empresa ha presentat 1 any de 
garantia. 
Entrega de material: Aquesta empresa disposa d´un repartiment diari. 
Punt de subministres en el territori: Aquesta empresa es troba situada a la mateixa 
població de Viladecans 

 
8. Atès que en la referida acta d’obertura del sobre B es detectà igualment que, de 

conformitat amb el previst a la clàusula 11.1.5 del PCAP i amb l’informe tècnic de 25 de 
febrer del 2020 les ofertes econòmiques presentades pels licitadors núm.1 (GUERIN 
SAU), núm. 2 (COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT S.A.U), núm. 3, (COMERCIAL 
D´ELECTRICITAT INDUSTRIAL, SA), núm. 4 (ELECTRO SOLER MANILS, S.L), núm. 6 
(COMERCIAL ABC VILADECANS S.L), són presumptament temeràries. 

 
 
9. Per aquest motiu, la Mesa de Contractació acordà:  

 
1.  REQUERIR al licitador núm. 1 (GUERIN SAU) per tal que en el termini de dos (2) 

dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció de la comunicació; presenti 
per escrit la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació amb els 
diferents components de la seva oferta econòmica, atès que resulta presumptament 
temerària, a través de l’eina de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
 
2.  REQUERIR al licitador núm. 2 (COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT S.A.U), 

per tal que en el termini de dos (2) dies hàbils a comptar des del dia següent a la 
recepció de la comunicació; presenti per escrit la informació i les justificacions que 
consideri oportunes en relació amb els diferents components de la seva oferta 
econòmica, atès que resulta presumptament temerària, a través de l’eina de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 
3.  REQUERIR al licitador núm.3, (COMERCIAL D´ELECTRICITAT INDUSTRIAL, 

SA), per tal que en el termini de dos (2) dies hàbils a comptar des del dia següent a 
la recepció de la comunicació; presenti per escrit la informació i les justificacions 
que consideri oportunes en relació amb els diferents components de la seva oferta 
econòmica, atès que resulta presumptament temerària, a través de l’eina de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 

4.  REQUERIR al licitador núm. 4 (ELECTRO SOLER MANILS, S.L),per tal que en el 
termini de dos (2) dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció de la 
comunicació; presenti per escrit la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació amb els diferents components de la seva oferta econòmica, 
atès que resulta presumptament temerària, a través de l’eina de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 

5.  REQUERIR al licitador núm. 6 (COMERCIAL ABC VILADECANS S.L),per tal que 
en el termini de dos (2) dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció de 
la comunicació; presenti per escrit la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació amb els diferents components de la seva oferta econòmica, 
atès que resulta presumptament temerària, a través de l’eina de la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 

10. Atès que en data 28 de juliol del 2020 es va comunicar aquest fet als licitadors per tal que 
dins el termini de DOS (2) DIES HÀBILS (això és, fins al dia 31 d´agost de 2020 a les 14h) 
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presentessin per escrit la documentació que estimessin pertinent per a justificar la baixa 
temerària o anormal de l’oferta econòmica presentada.  

 
11. Atès que, dins del termini conferit a aquests efectes, el licitador núm.2 (COMERCIAL 

ELECTRICA LLOBREGAT S.A.U), núm.3 (COMERCIAL D´ELECTRICITAT INDUSTRIAL, 
SA), núm.4 (ELECTRO SOLER MANILS, S.L), núm.6 (COMERCIAL ABC VILADECANS 
S.L van presentar, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya, la documentació que cada empresa va estimar adient per tal de 
justificar la baixa temerària o anormal de la seva oferta econòmica. 

 
12. Atès que, dins del termini conferit a aquests efectes, el licitador núm.1 (GUERIN SAU) no 

ha presentat cap justificació.  
 

13. Atès que en data 9 de setembre del 2020 s’ha emès un informe pel tècnic de VIQUAL en 
relació a les justificacions de les baixes presentades per a justificar la validesa, viabilitat i 
proporcionalitat de les ofertes presentades per aquests licitadors i justificar la baixa 
respecte el pressupost base de licitació.  

 
14. Atès que en data 20 d´octubre del 2020 la Mesa de Contractació ha adoptat els acords 

següents:  
 

 
PRIMER.   RATIFICAR i assumir com a propi l’informe tècnic de 9 de setembre de 

2020 relatiu a l’anàlisi de la justificació de les ofertes econòmiques 
presentades pels licitadors . núm. 3 (COMERCIAL D´ELECTRICITAT 
INDUSTRIAL, SA), núm. 4 (ELECTRO SOLER MANILS, S.L), núm. 6 
(COMERCIAL ABC VILADECANS S.L la qual es consideren correctes i 
suficients. 

 
 
SEGON.  DESESTIMAR, i assumir com a propi l´informe tècnic de 9 de setembre de 

2020 relatiu a l´anàlisi de la justificació de l´oferta econòmica presentada pel 
licitador núm.2 (COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT S.A.U) la qual es 
considera INCORRECTE i INSUFICIENT i EXCLOURE al licitador 2 
(COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT S.A.U) del  procediment obert per 
a l´adjudicació del contracte de subministrament del material elèctric per el 
manteniment dels equipaments públics gestionats per Viladecans Qualitat, 
S.L. pels motius fixats a l’informe tècnic i que són: 

 
Atès que COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT S.A.U, presenta una 
justificació poc clara en relació a la qualitat dels materials, segons indiquen 
a la seva justificació en el punt “3. El plec tècnic no inclou una relació dels 
preus unitaris que permeten arribar als totals per grups que formaven part 
del quadre de la pàgina 6 de l'PCAP”, cal indicar que en el PPT, s´indica la 
relació detallada dels materials amb el nom de la marca del producte, que 
està a disposició dels licitadors, la qual cosa sembla indicar que l´oferta 
presentada fa referencia a materials de qualitat inferior a la demanada al 
PPT. 
 
Com a referencia podem observar que en la família de materials del Grup 5, 
Interruptors i aparamenta, l´oferta presentada es molt inferior a la mitjana de 
la resta de licitadors, indicant que han agafat material de qualitat molt 
inferior a la demanda. 

 

  
GUERIN 
SAU 

ELECTRO 
SOLER 
MANILS 

COMERCIAL 
ELECTRICA 
LLOB.SAU 

COMERCIAL 
ELECTRICITAT 
INDUSTRIALSA 

COPMERCIAL 
ABC SL Descripció 

GRUP 5.- 
INTERRUPTORS, 
APARAMENTA. 

9.784,07 
€ 

8.608,70 
€ 

5.270,65 € 7.946,00 € 6.533,01 € 
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És per aquest motiu que s´INFORMA DESFAVORABLEMENT DE 
L´ADMISSIÓ DE LA SEVA OFERTA, per trobar-la insuficient.  

 
 
TERCER. ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA D’ADMISSIÓ 

de les ofertes econòmiques presentades pels licitadors núm. 3 
(COMERCIAL D´ELECTRICITAT INDUSTRIAL, SA), núm. 4 (ELECTRO 
SOLER MANILS, S.L), núm. 6 (COMERCIAL ABC VILADECANS S.L) al 
procediment obert per a l’adjudicació del contracte de subministrament del 
material elèctric per el manteniment dels equipaments públics gestionats per 
Viladecans Qualitat, S.L. 

 
 
TERCER. ELEVAR A L´ÒRGAN DE CONTRATACIÓ LA PROPOSTA D´INADMISSIÓ 

i D´EXCLUSIÓ de l´oferta econòmica presentada pel licitador núm. 2 
(COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT S.A.U) al procediment obert per a 
l´adjudicació del contracte de subministrament del material elèctric per el 
manteniment dels equipaments públics gestionats per Viladecans Qualitat, 
S.L. 

 
 

És per tot això que  
 

R E S O L C 
 
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de la Mesa de Contractació en data 6 d´octubre del 

2020 i ACCEPTAR les ofertes econòmiques presentades pels licitadors núm. 3 
(COMERCIAL D´ELECTRICITAT INDUSTRIAL, SA), núm. 4 (ELECTRO 
SOLER MANILS, S.L), núm. 6 (COMERCIAL ABC VILADECANS S.L les quals 
es consideren correctes i suficients del procediment obert per a l’adjudicació del 
contracte de subministrament del material elèctric per el manteniment dels 
equipaments públics gestionats per Viladecans Qualitat, S.L per entendre 
justificada les baixes presentades.  

 
SEGON.- RATIFICAR la proposta de la Mesa de Contractació en data 6 d´octubre del 

2020 i EXCLOURE al licitador num.2 (COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT 
S.A.U) del  procediment obert per a l´adjudicació del contracte de 
subministrament del material elèctric per el manteniment dels equipaments 
públics gestionats per Viladecans Qualitat, S.L. per entendre justificada de 
forma INSUFICIENT la baixa presentada. 

 
TERCER.- COMUNICAR la present resolució als interessats i PUBLICAR aquesta 

resolució a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya.  

 
Viladecans, a 20 d´octubre de 2020 

 

 
  
 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 


