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RATIFICACIÓ PER L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE LA 
VALORACIÓ  SOBRE B (REFERÈNCIES TÈCNIQUES)–  

 
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA DELS SERVEIS DE MANTENIMENT ELÈCTRIC 
DE LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PEL GRUP 
D´EMPRESES MUNICIPALS DE VILADECANS 

 

 

  

  
 
Alicia Valle Cantalejo, en la seva condició de Consellera Delegada de la  S.P.M. 
VILADECANS QUALITAT,  SL. 

EXPOSA 

1. 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. 

 

2. 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.   

 
 

3. Atès que en data 20 d’octubre de 2020 es procedí, 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:  
 

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.  Atès que en la mateixa data la Mesa de contractació acordà 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:   

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

Serveis consistents en el Manteniment Preventiu i 

Correctiu de les instal·lacions elèctriques dels edificis  

gestionats per Viladecans Qualitat, S.L 

DATA 
18 de desembre 
de 2020 

NÚM.  
EXPEDIENT 

147/20 
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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 
 
 

I 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 VIQUAL 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.  

 

5. Atès que en data 30 d’octubre de 2020 es va procedir per part de la Mesa de 
contractació a qualificar les esmenes presentades, dintre del termini establert,  pel licitador 
1 i en la mateixa sessió va acordar:  
 

1. ADMETRE la documentació l’esmena presentada pel 
 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 06/10/2020 14:48:59 
Núm. de Registre: E/000074-2020 
Identificador (NIF): B25207739 
EMPRESA: ILERFRED SL 
 
 
2. 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. 1:   
Data presentació: 06/10/2020 14:48:59 
Núm. de Registre: E/000074-2020 
Identificador (NIF): B25207739 
EMPRESA: ILERFRED SL 
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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 Energía 

 

6. Atès que el data 4 de novembre la Mesa de contractació  va procedí a l’obertura del 
sobre B ( contenidor de referencies tècniques. 
 

7. Atès que en data 2 de desembre de 2020 la Mesa de Contractació després d’analitzar 
les ofertes va acordar:  

 
 

PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici de valor 
obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada en 
quadre següent, i de la que s’extreu que en odre decreixent la puntuació dels 
licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la següent. 

 
QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ PER ORDE DE PUNTUACIÓ 

 

Licitador 
núm. Nom licitador 

Puntuació 

1 ILERFRED SL 25 

2 EIFFAGE ENERGIA 21 

3 EULEN,S.A. 11 

 
 
SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE PUNTUACIÓ 

DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR obtinguda 
pels licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació dels serveis 
manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques dels 
edificis  gestionats per VILADECANS QUALITAT, S.L 

 
TERCER.-  PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta 

econòmica i altres criteris automàtics, i previ a aquell acte, publicar el resum de 
puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B en relació als criteris 
avaluables mitjançant judici de valor; i procedir posteriorment a la valoració de les 
pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la 
valoració conjunta que en farà la Mesa de Contractació i de la qual en resultarà el 
licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de 
puntuació determinats en el plec. 

 
 

 

8. Vist l’informe tècnic de data 1 de desembre de 2020. 
 
 
Es per tot això que,  
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RESOL 

 
PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici de valor 

obtinguda pels licitadors presentats i admesos al procediment obert per a 
l’adjudicació dels serveis manteniment preventiu i correctiu de les 
instal·lacions elèctriques dels edificis  gestionats per VILADECANS 
QUALITAT, S.L, que s’adjunta desglossada en quadre annex i en el resum que 
s’indica a continuació, i de la que s’extreu que en odre decreixent la puntuació dels 
licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la següent. 

 
QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ PER ORDE DE PUNTUACIÓ 

 

Licitador 
núm. Nom licitador 

Puntuació 

1 ILERFRED SL 25 

2 EIFFAGE ENERGIA 21 

3 EULEN,S.A. 11 

 
 
SEGON.- PUBLICAR el resum de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B 

en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
 
TERCER .- CONVOCAR l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta econòmica i altres 

criteris automàtics pel DIMECRES 23 DE DESEMBRE DE 2020 A LES 10h, i 
procedir posteriorment a la valoració de les pliques pel que fa als criteris objectius 
d’aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta que en farà la Mesa 
de Contractació i de la qual en resultarà el licitador que ha obtingut més puntuació 
de l’aplicació de tots els criteris de puntuació determinats en el plec. 

 
 
 
 

Viladecans, a 18 de desembre de 2020 
 

 
 
 
 

Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 
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QUADRE PUNTUACIÓ SOBRE B DESGLOSSAT 

 
 

 
  
  
  
  
  

 


