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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT 

NO HARMONITZAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES QUÍMICS PER EL 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES PISCINES DELS 
EQUIPAMENTS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I 

COMPLEX ESPORTIU PODIUM-JOAN MASGRAU DE 
VILADECANS 

 
 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD 
PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS QUALITAT, S.L. 
 
En relació a la contractació per procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada del SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES QUÍMICS PER EL 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES PISCINES DELS EQUIPAMENTS 
PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I COMPLEX ESPORTIU PODIUM-JOAN 
MASGRAU DE VILADECANS 
 

EXPOSA 
 

1. Atès que mitjançant resolució de data 11 de març de 2020, es va acordar l’inici 
de l’expedient de contractació dels SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES 
QUÍMICS PER EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES PISCINES DELS 
EQUIPAMENTS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I COMPLEX 
ESPORTIU PODIUM-JOAN MASGRAU DE VILADECANS. (exp 381/18). 

 
2. Atès que es va incorporar a l’expedient informe tècnic justificant la necessitat i 

proposant el procediment més adequat de contractació. 
 

3. Atès que es va justificar l’existència de crèdit per atendre la despesa. 
 

4. Atès que en data 5 de maig de 2020, l’òrgan de contractació de VIQUAL va 
resoldre aprovar l’expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar 
mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, i 
tràmit ordinari, el SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES QUÍMICS PER 
EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES PISCINES DELS 
EQUIPAMENTS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I COMPLEX 

LLOC Viladecans NOM PROJECTE 

SUBMINISTRAMENT DELS 
PRODUCTES QUÍMICS PER EL 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LES 
PISCINES DELS EQUIPAMENTS 
PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU 
ATRIUM I COMPLEX ESPORTIU 
PODIUM-JOAN MASGRAU DE 
VILADECANS. 

DATA 14 d’octubre de 2020 CODI PROJECTE 

 
381/18 
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ESPORTIU PODIUM-JOAN MASGRAU DE VILADECANS. (exp. 381/18), al 
temps que va aprovar definitivament els Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars i Prescripcions Tècniques que han de regir la licitació, i va 
aprovar la constitució i composició de la Mesa de Contractació. 

 
5. Atès que en data 25 de maig de 2020 la S.P.M. Viladecans Qualitat, SL,  va 

publicar a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya, l’anunci de licitació del SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES 
QUÍMICS PER EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES PISCINES DELS 
EQUIPAMENTS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I COMPLEX 
ESPORTIU PODIUM-JOAN MASGRAU DE VILADECANS.. 

 
6. Atès que segons s’establia al Plec, les ofertes s’havien de presentar mitjançant 

l’eina Sobre Digital a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
7. Atès que en data 10 de juny de 2020 es va procedir, a través de la Plataforma 

Pública de Contractació de la Generalitat, a obrir el sobre A dels licitadors. 
 

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

 
Licitador Núm. 1:  
Data de presentació: 9 de juny de 2020, a les 11:10:45 hores 
Num. Registre: E/000038-2020 
Identificador (NIF): A58768946 
NOM LICITADOR: APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. 
 
Licitador Núm. 2:  
Data de presentació: 9 de juny de 2020 a les 11:19:13 hores 
Num. Registre: E/000039-2020 
Identificador (NIF): A08609398 
NOM LICITADOR: JUAN SUÑE S.A.  

 
9. Atès que la Mesa va acordar: 
 

1. La Mesa acorda declarar admesa a la licitació a la següent empresa al haver presentat tota 
la documentació del sobre A de conformitat amb el previst al PCAP:  

 
Licitador Núm. 2:  
Data de presentació: 9 de juny de 2020 a les 11:19:13 hores 
Num. Registre: E/000039-2020 
Identificador (NIF): A08609398 
NOM LICITADOR: JUAN SUÑE S.A.  

 
2. La Mesa acorda requerir al següent licitador per tal que esmeni les deficiències detectades al 

sobre A atorgant-lo un termini de tres (3) dies hàbils a aquests efectes amb l’advertiment 
que, en cas que no esmeni els defectes observats, no serà admesa i es proposarà la seva 
exclusió del present procediment de licitació:  
 

 
 

Licitador Núm. 1:  
Data de presentació: 9 de juny de 2020, a les 11:10:45 hores 
Num. Registre: E/000038-2020 
Identificador (NIF): A58768946 
NOM LICITADOR: APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. 
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La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL al PCAP de la licitació. 
Caldrà esmenar la següent deficiència:  
 

- El licitador aporta, una declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 
adjunt al PCAP per la qual indica que té una plantilla de entre 50 i 250 treballadors i 
no manifesta estar en disposició d’aportar la documentació acreditativa conforme 
està integrada per un nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de 
l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art. 2 del Reial Decret 
364/2005, de 8 d’abril . 
 
Caldrà que el licitador manifesti si està o no en disposició d’aportar la documentació 
acreditativa conforme està integrada per un nombre de treballadors disminuïts 
superior al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art. 
2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril . 

 
10. Atès que es va requerir a l’empresa : APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. per tal que 

esmenés la documentació presentada, i en data 2 de juliol de 2020 va presentar 
la seva esmena, havent acordat la Mesa requerir al licitador per tal que aclarís el 
sentit de la documentació presentada doncs no restava clar si la plantilla de 
l’empresa estava integrada per un nombre de treballadors disminuïts del 2% o 
be, de que havia adoptat d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art. 
2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.  
 

11. Atès que la Mesa en reunió de data 31 d’agost de 2020, va considerar suficient 
l’aclariment de la documentació presentada per l’empresa APLICLOR WATER 

SOLUTIONS, S.A i va acordar admetre-la a la licitació. 
 

12. Atès que  en data 1 de setembre de 2020, l’Òrgan de contractació de VIQUAL va 
resoldre procedir a l’apertura pública telemàtica del sobre B, proposta 
econòmica, en data 4 de setembre de 2020, el que es va publicar a la plataforma 
electrònica de contractació de la Generalitat de Catalunya. 

 
13. Atès que en data 4 de setembre de 2020, es va procedir a l’apertura del sobre B, 

oferta  econòmica i els licitadors van presentar les següents ofertes 
econòmiques: 

 
Licitador núm. 1:  
EMPRESA: APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. 
Oferta econòmica: 30.380,40 €, IVA exclòs 
Percentatge de baixa 43,75% 
 
Licitador núm. 2:  
EMPRESA: JUAN SUÑE S.A. 
Oferta econòmica: 25.831,80 € IVA exclòs 
Percentatge de baixa  52,18 % 
 

14. Atès que, a la vista de les ofertes presentades, la Mesa va acordar: 
 

“1. REQUERIR al licitador 1 APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A., i, 
al licitador 2 JUAN SUÑÉ, S.A.: per tal de que en el termini màxim de 

cinc (5) dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció de la 
comunicació; presentin per escrit la informació i les justificacions que 
considerin oportunes en relació als diferents components de la seva oferta 
econòmica, atès que resulta presumptament temerària. Aquestes 
justificacions s’hauran de presentar a través de l’eina de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.” 
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15. Atès que en data 15 de setembre de 2020, es va procedir a requerir al licitador 1 

APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A., i, al licitador 2 JUAN SUÑÉ, S.A. per tal 
que presentessin per escrit la informació i les justificacions que considerin 
oportunes en relació als diferents components de la seva oferta econòmica, de 
conformitat amb l’Acord de la Mesa. 
 

16. Atès que els licitadors van complimentar el requeriment en les següents dates: 
 
 

Licitador núm. 1:  
EMPRESA: APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. 
Data de presentació de justificació: 18/9/2020 
 
Licitador núm. 2:  
EMPRESA: JUAN SUÑE S.A. 
Data de presentació de justificació: 17/09/2020 
 

17. Atès que en data 22 de setembre de 2020 es va emetre 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 i justificar les 
baixes respecte el pressupost base de licitació. 
 

18. Atès que en data 28 de setembre de 2020, aquesta Mesa de Contractació va 
acordar 

 
 

PRIMER.  RATIFICAR i assumir com a propi, l’informe tècnic de 22 de 
setembre de 2020 relatiu a l’anàlisi de les justificacions de les 
ofertes econòmiques presentades  pel licitador núm. 1 (APLICLOR 
WATER SOLUTIONS, S.A.) i pel licitador núm. 2 (JUAN SUÑÉ, 
S.A.) les quals es consideren SUFICIENTS.  

 
SEGON. ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA 

D’ACCEPTACIÓ de l’oferta econòmica presentada pel licitador 
núm. 1 (APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.) i la del licitador 
núm. 2 (JUAN SUÑÉ, S.A.)  en el procediment obert per a 
l’adjudicació SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES QUÍMICS 
PER EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES PISCINES 
DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I 
COMPLEX ESPORTIU PODIUM-JOAN MASGRAU DE 
VILADECANS. (exp 381/18). 

 
 

19. Atès que en data 28 de setembre de 2020, l’òrgan de contractació de la S.P.M. 
VILADECANS QUALITAT, S.L. va acordar: 
 

PRIMER.- RATIFICAR l’acord de la Mesa de Contractació de data 22 de setembre 
de 2020 i ACCEPTAR l’oferta econòmica presentada pel licitador 
núm. 1 (APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.) i la del licitador núm. 2 
(JUAN SUÑÉ, S.A.)  en el procediment obert per a l’adjudicació 
SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES QUÍMICS PER EL 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES PISCINES DELS 
EQUIPAMENTS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I COMPLEX 
ESPORTIU PODIUM-JOAN MASGRAU DE VILADECANS. (exp 381/18), 
per entendre justificades les baixes presentades. 
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. 
20. Atès que en data 5 d’octubre de 2020 s’han publicat els acords de la Mesa de 

data 22 de setembre i de l’òrgan de contractació de VIQUAL de data 28 de 
setembre de 2020, i s’ha comunicat aquest darrer als licitadors. 
 

21. Atès que en data 5 d’octubre de 2020, s’ha emès informe pel tècnic de VIQUAL 
en el que s’informa de la puntuació obtinguda pels licitadors admesos en el 
sobre B, en aplicació dels criteris de valoració automàtica previstos al PCAP. 

 
22. Atès que en data 13 d’octubre de 2020, la Mesa de Contractació la Mesa de 

Contractació, procedeix a la valoració i conseqüent proposta d’adjudicació del 
procediment obert per a l’adjudicació del SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES 

QUÍMICS PER EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES PISCINES DELS EQUIPAMENTS 
PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I COMPLEX ESPORTIU PODIUM-JOAN MASGRAU 

DE VILADECANS, d’acord amb els criteris d’aplicació automàtica continguts al 
PCAP, que són els següents: 

 
1.1 Criteris objectius d’aplicació automàtica 

 
1.1.1 Oferta econòmica: 100 punts 

 
Obtindrà major puntuació l’oferta més econòmica de les diferents baixes 

ofertades admeses.  

 

L’oferta que en conjunt resulti més econòmica obtindrà 100 punts, i la resta 

proporcionalment aplicant la següent fórmula: 

 

 
 

on: 
 

Pi = Puntuació de l’oferta analitzada 
P màx. = Puntuació màxima 
O i = Oferta de preu analitzada 
OT= Oferta tipus (pressupost base de licitació)  
O min = Oferta admesa més econòmica 
 
 
 

23. Atès que d’acord amb aquests criteris, el resultat de les valoracions va ser el 
següent: 

 
 

 

 

 
LICITADOR 1:  
Nom licitador: APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. 

Puntuació total: 91,82 punts 
 

 

Aquesta empresa presenta una oferta de 30.252,40 € que es 
desglossa de la següent forma: 
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 B C D 

Producte Químic 

Preu 
unitari 

Quantitat  
Pressupost 
ofert = B * C 

Ofert estimada   

Àcid Sulfúric - Bidó 25 kg.  5,50€ 130  715,00€ 

Àcid Sulfúric - Descàrrega 960 kg.  170,00€ 12  2.040,00€ 

Àcid Sulfúric - Descàrrega 1200 kg.  192,00€ 12  2.304,00€ 

Incrementador de ph - Bidó 25 kg  8,95€ 12  107,40€ 

Hipoclorit sòdic - Bidó 25kg.  6,25€ 28  175,00€ 

Hipoclorit sòdic - Descàrrega 960 kg.  230,00€ 36  8.280,00€ 

Hipoclorit sòdic - Descàrrega 1200kg.  260,00€ 32  8.320,00€ 

Minorador de clor - Bidó 5kg  8,75€ 12  105,00€ 

Brom tauletes de 20 gr. - Cont. 20kg  119,00€ 20  2.380,00€ 

Floculant PL - Bidó 20 L  15,00€ 108  1.620,00€ 

Des-incrustant extra - Bidó 25 kg.  19,75€ 40  790,00€ 

DPD-1 caixa de 250 tauletes per  fotòmetre 
Lovibond  9,50€ 64  608,00€ 

DPD-3 caixa de 250 tauletes per  fotòmetre 
Lovibond   9,50€ 52  494,00€ 

Phenol Red caixa de 250 tauletes per  fotòmetre 
Lovibond   9,50€ 52  494,00€ 

Alkalinitat caixa de 250 tauletes per  fotòmetre 
Lovibond  17,50€ 24  420,00€ 

Tapasabates de color blau 100 unit.  3,50€ 400  1.400,00€ 

    
TOTAL    30.252,40€ 

 
 

S’aplicarà la fórmula: 

 
 

 
Pi = Puntuació de l’oferta analitzada 
Pmax = Puntuació màxima 
Oi = Oferta de preu analitzada 
OT = Oferta tipus (import de licitació) 
Omin = Oferta admesa més econòmica 

                                 

Per tant: 100 x [(30.252,40- 54.013,70) / (25.831,80 - 
54.013,70)] ½  = 91,82 punts. 

 
 

Total puntuació ....................................................... 91,82   punts 

 
 

 
LICITADOR 2:  

Nom licitador: JUAN SUÑE S.A. 
Puntuació total: 100,00 punts 

 

 

Aquesta empresa presenta una oferta de 25.831,80 € que es 
desglossa de la següent forma: 
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 B C D 

Producte Químic 

Preu 
unitari 

Quantitat  
Pressupost 
ofert = B * C 

Ofert estimada   

Àcid Sulfúric - Bidó 25 kg. 5,00€ 130 650,00 € 

Àcid Sulfúric - Descàrrega 960 kg. 91,00€ 12 1.092,00 € 

Àcid Sulfúric - Descàrrega 1200 kg. 110,00€ 12 1.320,00 € 

Incrementador de ph - Bidó 25 kg 4,95€ 12 59,40 € 

Hipoclorit sòdic - Bidó 25kg. 5,00€ 28 140,00 € 

Hipoclorit sòdic - Descàrrega 960 kg. 201,60 36 7.257,60 € 

Hipoclorit sòdic - Descàrrega 1200kg. 240,00€ 32 7.680,00 € 

Minorador de clor - Bidó 5kg 9,90€ 12 118,80 € 

Brom tauletes de 20 gr. - Cont. 20kg 130,00 20 2.600,00 € 

Floculant PL - Bidó 20 L 12,50€ 108 1.350,00 € 

Des-incrustant extra - Bidó 25 kg. 22,00 40 880,00 € 

DPD-1 caixa de 250 tauletes per  fotòmetre 
Lovibond 6,50€ 64 416,00 € 

DPD-3 caixa de 250 tauletes per  fotòmetre 
Lovibond 6,50€ 52 338,00 € 

Phenol Red caixa de 250 tauletes per  fotòmetre 
Lovibond 6,50€ 52 338,00 € 

Alkalinitat caixa de 250 tauletes per  fotòmetre 
Lovibond 18,00 24 432,00 € 

Tapasabates de color blau 100 unit. 2,90 400 1.160,00 € 

    
TOTAL    25.831,80 € 

 

S’aplicarà la fórmula: 

 
 

 
Pi = Puntuació de l’oferta analitzada 
Pmax = Puntuació màxima 
Oi = Oferta de preu analitzada 
OT = Oferta tipus (import de licitació) 
Omin = Oferta admesa més econòmica                               

Per tant: 100 x [(25.831,80 - 54.013,70 ) / (25.831,80 - 
54.013,70)] ½  = 100 punts. 

 
 

Total puntuació .................................................. 100,00   punts 

 
 
24. A la vista que la Mesa de Contractació en la mateixa sessió va acordar:   
 

PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present 
proposta d’adjudicació, el licitador núm. 2 (JUAN SUÑE S.A.) és el que 
ha obtingut més puntuació amb un total de 100,00 punts, d’acord amb el 
desglossament detallat en aquesta proposta.  

 
SEGON.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del 

contracte de SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES QUÍMICS PER EL 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES PISCINES DELS 



 

 
ADJUDICACIÓ PROCEDIMENT OBERT - CONTRACTE SUBMINISTRAMENT PRODUCTES QUÍMICS 

   Pàg.  8 de 12 
 

EQUIPAMENTS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I COMPLEX 
ESPORTIU PODIUM-JOAN MASGRAU DE VILADECANS (exp. núm. 

381/18), al licitador núm. 2, JUAN SUÑE S.A.,  per un import màxim de 

VINT-I-CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS (25.831,80), a raó dels preus unitaris oferts pel licitador en la 
seva oferta, atès que ha estat el que ha obtingut la millor puntuació amb 
un total de 100,00 punts. 

 
 
 
És per tot això que  
 
 

R E S O L C 
 
 
 
PRIMER.- RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la 

Mesa de contractació de 13 d’octubre de 2020, en relació a la licitació per 
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del 
SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES QUÍMICS PER EL 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES PISCINES DELS 
EQUIPAMENTS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I COMPLEX 
ESPORTIU PODIUM-JOAN MASGRAU DE VILADECANS, segons la qual 
el licitador núm. 2 (JUAN SUÑE S.A.) és el que ha obtingut més 
puntuació amb un total de 100,00 punts, d’acord amb el 
desglossament detallat en aquesta proposta. 

 
 
 SEGON.- ADJUDICAR la contractació per procediment obert no subjecte a regulació 

harmonitzada per al SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES QUÍMICS 
PER EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES PISCINES DELS 
EQUIPAMENTS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I COMPLEX 
ESPORTIU PODIUM-JOAN MASGRAU DE VILADECANS, a la societat  
JUAN SUÑÉ, S.A..  CIF A08609398 per un import de VINT-I-CINC MIL 
VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 
(25.831,80 €) IVA exclòs, atès que ha obtingut la puntuació de 100 punts, 
d’acord amb el detall que s’adjunta: 

 
 

 

 
LICITADOR 2:  

Nom licitador: JUAN SUÑE S.A. 
Puntuació total: 100,00 punts 
 

 

Aquesta empresa presenta una oferta de 25.831,80 € que es 
desglossa de la següent forma: 
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 B C D 

Producte Químic 

Preu 
unitari 

Quantitat  
Pressupost 
ofert = B * C 

Ofert estimada   

Àcid Sulfúric - Bidó 25 kg. 5,00€ 130 650,00 € 

Àcid Sulfúric - Descàrrega 960 kg. 91,00€ 12 1.092,00 € 

Àcid Sulfúric - Descàrrega 1200 kg. 110,00€ 12 1.320,00 € 

Incrementador de ph - Bidó 25 kg 4,95€ 12 59,40 € 

Hipoclorit sòdic - Bidó 25kg. 5,00€ 28 140,00 € 

Hipoclorit sòdic - Descàrrega 960 kg. 201,60 36 7.257,60 € 

Hipoclorit sòdic - Descàrrega 1200kg. 240,00€ 32 7.680,00 € 

Minorador de clor - Bidó 5kg 9,90€ 12 118,80 € 

Brom tauletes de 20 gr. - Cont. 20kg 130,00 20 2.600,00 € 

Floculant PL - Bidó 20 L 12,50€ 108 1.350,00 € 

Des-incrustant extra - Bidó 25 kg. 22,00 40 880,00 € 

DPD-1 caixa de 250 tauletes per  fotòmetre 
Lovibond 6,50€ 64 416,00 € 

DPD-3 caixa de 250 tauletes per  fotòmetre 
Lovibond 6,50€ 52 338,00 € 

Phenol Red caixa de 250 tauletes per  fotòmetre 
Lovibond 6,50€ 52 338,00 € 

Alkalinitat caixa de 250 tauletes per  fotòmetre 
Lovibond 18,00 24 432,00 € 

Tapasabates de color blau 100 unit. 2,90 400 1.160,00 € 

    
TOTAL    25.831,80 € 

 

S’aplicarà la fórmula: 

 
 

 
Pi = Puntuació de l’oferta analitzada 
Pmax = Puntuació màxima 
Oi = Oferta de preu analitzada 
OT = Oferta tipus (import de licitació) 
Omin = Oferta admesa més econòmica                               

Per tant: 100 x [(25.831,80 - 54.013,70 ) / (25.831,80 - 
54.013,70)] ½  = 100 punts. 

 
 

Total puntuació .................................................. 100,00   punts 

 
 
 
TERCER.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst al 

plec de clàusules administratives que regeix la licitació, presenti a 
VIQUAL la següent documentació: 

 

• L’acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i 
de Seguretat Social, mitjançant el lliurament dels documents que 
es relacionen a continuació:  
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a)  En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte 
passiu de l’impost sobre activitats econòmiques i estigui 
obligada al pagament d’aquest, el document d’alta de 
l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a 
l’objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la 
declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la 
matrícula de l’impost.  

 
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en 
algun dels supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a 
l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha 
d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de 
declaració en el cens d’obligats tributaris.  

 
b)  Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries expedit per l’Administració Tributària, als efectes 
de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària.  

 
c)  Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la 
Seguretat Social.  

 
d)  Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya 

acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb 
l’esmentada Administració.  

 
e)  Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Viladecans 

acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb 
l’esmentada Administració, si s’escau.  

 

• Documentació acreditativa de l’aptitud per a contractar del licitador 
(documentació descrita a la clàusula 6 del present Plec referent a 
la capacitat, personalitat, solvència i manca de prohibicions de 
contractar del licitador) tenint en compte que:   

 
o Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI 

resten exempts d’aportar els documents i dades que hi 
figuren i únicament hauran de presentar:  
 

▪ Una fotocòpia simple del document acreditatiu 
d’inscripció al Registre, juntament amb la 
declaració responsable, signada pel representant 
de l’empresa, acreditant la vigència de les dades 
incloses al Registre, d’acord amb el model 
contingut a l’ Annex núm. 5 al present Plec 

 
▪ La documentació acreditativa de la seva aptitud 

que no figuri inscrita al Registre  
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o La declaració del licitador de no incórrer en prohibicions de 
contractar es presentarà de conformitat amb el model 
adjunt al present Plec com Annex núm. 6 al present Plec 

 
Aquesta declaració s’haurà de realitzar mitjançant testimoni 
judicial o certificació administrativa, segons els casos , i 
quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat 
competent podrà ser substituït per una declaració 
responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari 
públic o organisme professional qualificat. També 
s’admetrà la presentació de l’Annex núm. 6 signat 
electrònicament per qualsevol mitjà que permeti acreditar 
l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i el seu 
consentiment, així com garanteixi la integritat i inalterabilitat 
del document.  

  

• Acreditació del compliment de les condicions socials de treball i 
d’igualtat segons es descriu a la clàusula 8.2.4 d’aquest Plec (en 
relació amb la quota del 2% i el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre 
les dones i els homes).  

 

• Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o 
de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte que li reclami l’òrgan 
de contractació.  

 

• En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació 
d’empreses, en qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes 
hauran d’acreditar llur constitució en escriptura pública, dins del 
termini atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF 
assignat i la representació, si s’escau.  

 
De no complimentar-se el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, s’entendrà que el Licitador ha retirat la seva oferta, i 
es procedirà a requerir la mateixa documentació al Licitador següent per 
l’ordre en que hagin estat classificades les ofertes. En aquest cas 
VIQUAL es reserva la possibilitat d’exigir-li l’import equivalent al 3% del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat de 
conformitat amb el previst a l’article 150.2 LCSP. 

 
QUART.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ RESTA 

CONDICIONADA a la presentació per l’adjudicatari de la documentació 
requerida a l’acord anterior i que el CONTRACTE es perfeccionarà amb 
la formalització i signatura del contracte corresponent. 

 
CINQUÈ.-  CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se li indicarà 

concorri a formalitzar el contracte corresponent. 
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SISÈ.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, publicar 
l’adjudicació d’aquesta licitació al diari corresponent, si s’escau, i al perfil 
del contractant.  

 
 
Viladecans, a 14 d’octubre de 2020 
  

 

 

 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 
S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L. 


