OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A –
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A
REGULACIÓ
HARMONITZADA
DELS
SERVEIS
CONSISTENTS
EN
MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES
INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES
DELS
EDIFICIS
GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT, S.L.

LLOC

Viladecans

DATA

20 d’octubre de
2020

REFERÈNCIA
ACTUACIÓ

Serveis consistents en el Manteniment Preventiu
i Correctiu de les instal·lacions elèctriques dels
edificis gestionats per Viladecans Qualitat, S.L.

NÚM.
EXPEDIENT

147/20

Hi assisteixen:
Presidenta:

Sra. Carme Vidal Trabalón Gerent de Viladecans Qualitat SL.

Vocal:

Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del
Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L.

Vocal:

Sr. Javier Ruiz Reolid, Tècnic de Viladecans Qualitat SL

Secretària:

Sra. Consuelo Cid Gil, Advocat/da del Departament de Serveis
jurídics del Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L

Antecedents
1.

2.

Atès que en data 21 de setembre de 2020 es va publicar al perfil de SPM
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 dels serveis de manteniment preventiu i
correctiu de les instal·lacions elèctriques dels edificis gestionats per Viladecans
Qualitat SL.
Atès que en data 7 d’octubre de 2020 va finalitzar el termini per a presentar les
propostes al procediment de referència, a través del Sobre Digital i, segons consta
a data d’avui a la pàgina web del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya,
no es va produir cap afectació a l’eina de Sobre Digital durant l’últim dia de
presentació de propostes.

Desenvolupament de la sessió

1.

Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és l'obertura i
qualificació del sobre A contenidor de la documentació administrativa general, per
optar a l’adjudicació del contracte de serveis consistents manteniment preventiu i
correctiu de les instal·lacions elèctriques dels edificis gestionats per Viladecans
Qualitat SL.

2.

Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions legals aplicables.

3.

Es procedeix mitjançant l’eina de Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya a l’obertura de les ofertes
presentades a la present licitació:
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Licitador núm. 1:
Data presentació: 06/10/2020 14:48:59
Núm. de Registre: E/000074-2020
Identificador (NIF): B25207739
EMPRESA: ILERFRED SL
Licitador núm. 2:
Data presentació: 07/10/2020 11:31:35
Núm. de Registre: E/000075-2020
Identificador (NIF): A28517308
EMPRESA: Eulen,S.A.
Licitador núm. 3:
Data presentació: 07/10/2020 12:45:37
Núm. de Registre: E/000076-2020
Identificador (NIF): B02272490
EMPRESA: Eiffage Energia

4.

Vistes les empreses que s’han presentat a la licitació, els membres de la Mesa
manifesten expressament que no incorren en cap conflicte d’interès.

5.

Dins el termini establert i en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el
plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació, es fa la
qualificació dels documents aportats, inclosos dins el sobre A per les empreses
següents:
Licitador núm. 1:
Data presentació: 06/10/2020 14:48:59
Núm. de Registre: E/000074-2020
Identificador (NIF): B25207739
EMPRESA: ILERFRED SL

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions
(Annex núm. 1)
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte
En aquest sentit, el licitador presenta una declaració signada de conformitat amb
l’Annex núm. 1 adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de
correu electrònic

2.- DEUC

El licitador aporta una DEUC complimentada i subscrita per l’administrador de la
societat en la que indica en el seu apartat III D, relatius a motius d’exclusió
ACTA D’OBERTURA I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SOBRE A – SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES DELS EDIFICIS GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT SL .
Pàg. 2 de 6

purament nacionals, que SI són aplicables els motius d’exclusió purament
nacionals sense especificar les mesures correctives aplicades, la qual cosa
genera el dubte de si s’ha produït un error o realment existeix algun motiu per
excloure al licitador de la contractació d’acord amb el que preveu l’art. 71 LCSP.
D’altra banda, presenta una declaració responsable que no s’adequa al model
inclòs en el PCAP com ANNEX .
Es per aquest motiu que es considera que la documentació no es considera
suficient ni correcta.

3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau
L’empresa licitadora presenta declaració responsable en la que manifesta que no
pertany a cap grup empresarial.
La documentació es considera suficient i correcta.
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3)
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
En concret, l’empresa licitadora aporta, degudament complimentada, una
declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la
qual indica que la seva empresa té menys de 50 treballadors.
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres
La licitadora presenta declaració responsable manifestant que no és una
empresa estrangera.
La documentació es considera suficient i correcta.
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau
La licitadora presenta declaració responsable manifestant que no pertany a cap
UTE.
La documentació es considera suficient i correcta.
Licitador núm. 2:
Data presentació: 07/10/2020 11:31:35
Núm. de Registre: E/000075-2020
Identificador (NIF): A28517308
EMPRESA: Eulen,S.A.

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions
(Annex núm. 1)
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La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
A tal efecte, presenta una declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic
a efectes de notificacions.
2.- DEUC
La licitadora aporta una DEUC degudament complimentada i signada.
La documentació es considera suficient i conforme.
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau
L’empresa licitadora presenta declaració responsable, degudament signada, en
la que enumera les empreses que formen part del grup empresarial Grupo Eulen
i el percentatge de participació de Eulen SA en totes elles. Així mateix declara
que cap de les societats enumerades excepte la pròpia Eulen SA ha presentat
oferta en la present licitació.
La documentació es considera suficient i conforme.
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3)
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcta.
En concret, Eulen SA aporta una declaració, degudament complimentada, en la
que manifesta que l’empresa compta amb una plantilla de més de 250
treballadors i que pot aportar pla d’igualtat i documentació acreditativa de
comptar amb un nombre de persones treballadores amb discapacitat equivalent
al 2% de la plantilla.
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres
No s’escau.
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau
No s’escau.

Licitador núm. 3:
Data presentació: 07/10/2020 12:45:37
Núm. de Registre: E/000076-2020
Identificador (NIF): B02272490
EMPRESA: Eiffage energía S.L.U.

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions
(Annex núm. 1)
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La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
A tal efecte, presenta una declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic
a efectes de notificacions.
2.- DEUC
La licitadora aporta una DEUC degudament complimentada i signada.
La documentació es considera suficient i conforme.
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau
L’empresa licitadora presenta declaració responsable, degudament signada, en
la que enumera les empreses que formen part del mateix grup empresarial i es
pot comprovar que cap de les esmentades ha presentat oferta en la present
licitació.
La documentació es considera suficient i conforme.
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3)
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcta.
En concret, Eiffage Energía S.L.U. aporta una declaració, degudament
complimentada, en la que manifesta que l’empresa compta amb una plantilla de
més de 250 treballadors i que pot aportar pla d’igualtat i documentació
acreditativa de comptar amb un nombre de persones treballadores amb
ddiscapacitat equivalent al 2% de la plantilla.

5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres
No s’escau.
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau
No s’escau.
ACORDS

1. La Mesa acorda declarar admeses a la licitació a les següents empreses al haver
presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst al PCAP:
Licitador núm. 2:
Data presentació: 07/10/2020 11:31:35
Núm. de Registre: E/000075-2020
Identificador (NIF): A28517308
EMPRESA: Eulen,S.A.
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Licitador núm. 3:
Data presentació: 07/10/2020 12:45:37
Núm. de Registre: E/000076-2020
Identificador (NIF): B02272490
EMPRESA: Eiffage Energia

2. La Mesa acorda requerir als següent licitador 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
serà admés i es proposarà la seva exclusió del present procediment de licitació:
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIGEM al PCAP de la
licitació. Caldrà esmenar la següent deficiència:

Licitador núm. 1:
Data presentació: 06/10/2020 14:48:59
Núm. de Registre: E/000074-2020
Identificador (NIF): B25207739
EMPRESA: ILERFRED SL

-

ILERFRED SL declara en la seva DEUC apartat III D) que existeixen
motius d’exclusió purament nacionals.

-

Es sol·licita que aclareixi si en l’empresa ILERFRED SL concorren algunes
de les circumstàncies previstes en l’art. 71 LCSP com a prohibicions de
contractar. En cas contrari, és a dir, si s’ha produït un error a l’hora de
complimentar la DEUC, hauran de presentar-la degudament esmenada.

Tal i 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 per a què 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.
Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament
amb els vocals i la secretària.

Sra. Carme Vidal
Trabalón
President

Sr. Javier Ruiz
Reolid
Vocal

Sr. Albert Diaz
Menéndez
Vocal

Sra. Consuelo Cid
Gil
Secretària
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