ACTA DE VALORACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC
CP 2017-03

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, CORRECTIU I NORMATIU
DE LES INSTAL·LACIONS PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA

ACTA DE VALORACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC

Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú - NIF P-0800154-G

Trobant-se els membres de la Mesa al domicili de l’entitat gestora del Consorci de Serveis a les Persones
de Vilanova i la Geltrú, el Consorci Sanitari del Garraf ubicat a la Ronda Sant Camil, s/n, de Sant Pere de
Ribes, a les 09:30 hores del dia 17 de gener de 2017, es constitueix la Mesa de Contractació designada
per l’expedient CP 2017-03 per a la contractació del servei de manteniment preventiu, correctiu i
normatiu de les instal·lacions de producció d’aigua calenta, mitjançant concurs per procediment obert,
i tràmit ordinari.
La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels següents:
President: Sr. Ricard Crespo Baquero, director econòmic financer
Secretari: Sr. Eduard Duran, secretari tècnic
Vocal: Sra. Laura Ares Martínez, assessora jurídica
Vocal: Sra. Marta Terrones, cap de serveis generals
Vocal: Sr. Antoni Garcia, coordinador de manteniment
S’excusen
Vocal suplent: Sra. Teresa del Valle, assessora jurídic (suplent Laura Ares Martínez)
Vocal suplent: Sr. Marcel·lí Pons, secretari junta de govern (suplent Eduard Duran
D’acord amb l’ordre del dia prefixat a la convocatòria de la Mesa, s’informa que en finalitzar l’acte
d’obertura del sobre 2 relatiu a les proposicions tècniques avaluables de forma automàtica, en data 20
de desembre de 2017, es va procedir a lliurar als tècnics de referència la documentació tècnica
presentada pels licitadors, per tal de confirmar el compliment de les característiques mínimes tècniques
i efectuar l’avaluació dels criteris de valoració.
Que la Mesa ha rebut en data 10 de gener de 2018 quadre de valoració corresponent al compliment de
les característiques mínimes tècniques així com el quadre de criteris avaluables de forma automàtica, tal
i com es detalla tot seguit.

CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES I VALORACIÓ TÈCNICA
A l’hora de valorar la documentació lliurada, s’han tingut en compte els requisits mínims tècnics a
complir per les licitadores establerts a l’annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques, així com els criteris
de valoració establerts a l’apartat P. Puntuació del Quadre de Característiques.
Analitzada la documentació lliurada, els tècnics presenten en aquest acte a la Mesa de contractació les
consideracions en relació a les característiques mínimes tècniques, segons es detalla a continuació.
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Concepte

Document
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Disposarà com a mínim del personal que estableix la reglamentació vigent per
Acreditació
exercir l'activitat com empresa mantenidora autoritzada en l'àmbit del RITE
Designació d'un interlocutor com a represtant de l'empresa, disponible per
atendre consultes i assistir a reunions periòdiques

Certificat de compromís

Disposar de personal necessari i suficient per atendre els tràmits operatius i
administratius derivats de l'execució del contracte

Acreditació

Disposició de mitjans tècnics, equips de protecció individual i senyalització
per evitar accidents durant l'execució del contracte

Certificat Compromís

Assistència tècnica telefònica immediata 24 hores/365 dies

Certificat de compromís

Assistència tècnica presencial en un termini inferior a 4 hores
Inscripció en el Registre d'empreses mantenidores autorizades en l'òrgan
competent de la Comunitat Autònoma o d'on sigui la seva seu social

MH

MADAC

VEOLIA

no

√

√

no

√

√

no

√

√

no

√

√

no

√

√

no

√

√

no

√

√

Certificat de compromís

Acreditació

Analitzant el quadre anterior, podem comprovar que l‘ oferta presentada per l’empresa MH Industrias,
S.L.U. no compleix amb els requisits mínims exigits. Per contra, les ofertes presentades per les empreses
Madac, S.A. i Veolia Serveis Catalunya, S.A.U. excepte sí que incorporen totes les característiques
mínimes tècniques exigides.
Tenint això present, amb independència de l’avaluació dels criteris de valoració, les empreses Madac,
S.A. i Veolia Serveis Catalunya, S.A.U. són les úniques que poden resultar adjudicatàries del present
contracte en tant que són les úniques ofertes que compleixen amb les característiques mínimes exigides
als plecs.
Tanmateix, es detallen els resultats de l’avaluació dels criteris de valoració automàtics per tal de donar
total transparència al procediment de referència:

CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR
Pla de Manteniment Preventiu i Tècnic-Legal

Veolia
Serveis
Catalunya,
S.A.U.

Madac, S.A.

Puntuació
18

Desenvolupament Servei

5

3

5

Operacions i freqüències

5

5

3

Càlcul càrrega de treball

4

1

4

Calendari d'intervencions d'any tipus

4

0

4

1,5

2

1,5

2

Protocol d'actuació pel Manteniment Correctiu

4

Sistema de comunicació d'avisos

2

Elaboració de pressupostos

2

Descripció i organització del servei tècnic

8

Recursos Humans

4

2

2,5

Recursos Tècnics

2

1,5

2

Horaris (atenció telefònica i presencial)

2

2

1

2

1

1,5

32

18,5

27

Protocols de registre i gestió documental
TOTAL CRITERIS D'ADJUDICACIÓ JUDICI DE VALOR

Analitzada la documentació lliurada, els tècnics presenten en aquest acte a la Mesa de contractació
l’Informe de valoració de les característiques tècniques puntuables mitjançant judici de valor, document
que s’adjunta a la present acta.
Carrer Sant Josep, 16-22 - 08800 Vilanova i la Geltrú

2/3

ACTA DE VALORACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC
CP 2017-03

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, CORRECTIU I NORMATIU
DE LES INSTAL·LACIONS PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA

Com es pot comprovar i resta degudament argumentat, s’ha procedit a l’exclusió de l’empresa MH
Industrias, S.L.U. per incompliment dels requisits mínims exigits al Plec de Prescripcions Tècniques.
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Tal i com s’indicà a la Resolució 551/2014 de 18 de juliol, del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales “es innegable que la falta de cumplimiento de alguna de las condiciones técnicas
establecidas en los documentos rectores de la licitación debe aparejar la exclusión del licitador, porque
ello supondría la imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos y con las condiciones previamente
fijadas por la Administración y aceptados por el licitador al presentar su oferta”.
Per tot l’exposat, la Mesa de contractació considera adequada l’exclusió de l’empresa citada i accepta la
valoració efectuada pels tècnics respecte les ofertes de les empreses admeses.
Es citarà per correu electrònic a les empreses licitadores per a l’obertura “Sobre 3 – Documentació
relativa als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica” amb la notificació de la
publicació de la present acta.
Sense cap altra qüestió a considerar, sent les 10:00 hores, el President de la Mesa dóna per acabada la
reunió i perquè en quedi constància del que s’ha tractat i de les determinacions adoptades, s’estén la
present acta que romandrà publicada a la pàgina web del Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova
i la Geltrú dins l’apartat “Perfil del Contractant”.
El President de la Mesa

RICARD
CRESPO
BAQUERO

El Secretari de la Mesa

Firmado digitalmente por RICARD
CRESPO BAQUERO
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Sr. Ricard Crespo i Baquero
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Sr. Eduard Duran i Robert
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