ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobres 3)

Identificació de la sessió:
Data: 6 d’abril de 2017
Inici: 10.18 hores
Fi: 11.10 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Assistents:
President:
Vocals:

Secretària:

Francesc Deulofeu Fontanillas
Sergi Ribas Beltrán
Sònia López Martínez
Jordi Jubany Fontanillas
Lluís Obach Martínez
Anna Puig Soler

Alcalde
Secretari municipal
Interventora municipal
Tècnic d’Espai Públic (suplent)
Tècnic d’Espai Públic
Tècnica Administració General

S’excusa:

Marta Miralles Cassina

Tècnica d’Espai Públic

Ordre del dia:
1) Presa de coneixement de la valoració dels sobres 2 (proposta tècnica) de les
pliques presentades a la licitació del contracte per a la prestació del servei de
control i gestió del tractament fitosanitari als espais públics del municipi.
2) Obertura dels sobres 3 (oferta econòmica)
3) Dictamen per a l’adjudicació del contracte.
Antecedents:
Per resolució de l’Alcaldia de 16.02.2017 es va aprovar l’expedient de contractació per a la
prestació del servei de control i gestió del tractament fitosanitari als espais públics del
municipi. L’expedient inclou el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules
administratives particulars que han de regular la contractació.
El contracte s’ha licitat pel procediment obert i tramitació ordinària, amb publicació del
corresponent anunci al Butlletí oficial de la província, a la Plataforma de contractació pública
de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant del web municipal.
En el termini reglamentari s’han rebut 3 pliques per optar al contracte:
Alemany Fitosanitaris SLU
Centroplag SL
Moix, Serveis i Obres, SL
El Plec de clàusules administratives particulars estableix que es constituirà una Mesa de
contractació als efectes de determinar les pliques que s’ajusten als requisits establerts al
propi plec, i proposar a l’òrgan de contractació la classificació de les ofertes rebudes i
l’adjudicació del contracte a la que resulti més avantatjosa.

En data 27.03.2017 la Mesa de contractació va obrir els sobres 1 (documentació
administrativa) de les pliques presentades i comprovà que la documentació aportada pels
licitadors era correcta, per la qual cosa tots tres es van declarar admesos.
En data 30.03.2017 la Mesa va obrir els sobres 2 (documentació tècnica), el contingut dels
quals es va derivar als tècnics municipals de Territori per a la seva valoració, d’acord amb
els criteris de la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars.
Desenvolupament de la sessió:
En data 03.04.2017 la tècnica d’Espai Públic ha emès un informe segons el qual la valoració
de les tres propostes tècniques és la següent:
<< Apartat 1. Plantejament de control integrat (K1 = 4)
De la documentació presentada es desprèn la capacitat de totes les empreses per tirar
endavant la tipologia de servei que s’està licitant. Totes tres proposen un control integrat i
apliquen la normativa actual vigent. Centroplag SL, a més, incorpora el Llibre Blanc sobre
control de plagues en espais Verds editat per la Generalitat de Catalunya l’any 2015. En la
proposta d’Alemany Fitosanitaris SLU destaca l’ús d’indicadors de seguiment de l’estat de les
plagues i l’avaluació del llindar de tolerància per als tractaments preventius. Moix, Serveis i
Obres, SL no desenvolupa un plantejament de control integrat més enllà d’una proposta de
calendari de visites segons la tipologia de plaga i tipus de control. En el cas de Centroplag SL,
és l’única empresa que planteja el concepte de control integrat a llarg termini, el servei
d’identificació de paràsits i tractaments urgents amb disponibilitat de tractaments les 24 hores
del dia. Aquests conceptes es consideren d’especial interès. És per això que es considera la
millor proposta la presentada per Centroplag SL.
Per tot això, en la valoració del plantejament del control integrat es proposa el següent ordre:
- Empresa en posició nº1 (millor proposta): Centroplag SL
- Empresa en posició nº 2: Alemany Fitosanitaris SLU
- Empresa en posició nº3: Moix, Serveis i Obres, SL
Apartat 2. Proposta de mesures preventives i alternatives als productes químics a utilitzar (K2 =
3)
Alemany Fitosanitaris SLU no concreta una proposta clara de mesures preventives i
alternatives als productes químics a utilitzar. Pel que fa a les altres dues empreses, totes dues
desenvolupen una proposta; en ambdós casos tenen en compte el control biològic i la utilització
de trampes de mostreig, però només Centroplag SL fa referència a l’aplicació de mesures
culturals i de control físic o mecànic. És per això que es considera la millor proposta la
presentada per Centroplag SL.
- Empresa en posició nº1 (millor proposta): Centroplag SL
- Empresa en posició nº 2: Moix, Serveis i Obres, SL
- Empresa en posició nº3: Alemany Fitosanitaris SLU
Apartat 3. Qualitat tècnica del servei (K3= 1)
Les tres empreses mostren una qualitat tècnica suficient per al desenvolupament del servei.
Tanmateix, Moix obres i serveis SL acredita, per damunt de les altres dues, les certificacions
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OSHA 18001:2007. És per això que es considera la millor
proposta la presentada per Moix obres i serveis SL.
- Empresa en posició nº1 (millor proposta): Moix, Serveis i Obres, SL
- Empresa en posició nº 2: Alemany Fitosanitaris SLU i Centroplag SL
- Empresa en posició nº3: Alemany Fitosanitaris SLU i Centroplag SL >>

La Mesa de contractació pren coneixement de l’informe emès per la tècnica municipal i, en
conseqüència, acorda atorgar les següents puntuacions pel contingut de les propostes
tècniques:
Proposta técnica (fins a 40 punts)
Apartat 1: Plantejament del control integrat (K1=4)
Apartat 2: Proposta de mesures preventives i
alternatives als productes químics (K2=3)
Apartat 3: Qualitat tècnica del servei (K3=1)
Suma

Alemany
Fitosanitaris SLU
4x4

4x5

Moix, Serveis i
Obres SL
4x3

3x3

3x5

3x4

1 x (3+4)/2
28,5

1 x (3+4)/2
38,5

1x5
29

Centroplag SL

A continuació s’obren els sobres 3 (oferta econòmica), amb el següent resultat:
Import de licitació: 9.650 €, IVA no inclòs (pels 2 anys de durada del contracte).
Licitadors
Alemany Fitosanitaris SLU
Centroplag SL
Moix, Serveis i Obres, SL

Percentatge de descompte

Import de l’oferta
( IVA no inclòs)
9.553,50 €
8.443,75 €
7.720,00 €

1%
12,50%
20%

D’acord amb la clàusula 14 del Pec de clàusules administratives particulars les puntuacions
que correspon atorgar a aquestes ofertes són les següents:

Oferta econòmica (fins a 60 punts)

Alemany
Fitosanitaris SLU
48,48

Centroplag SL
54,86

Moix, Serveis i
Obres SL
60

En conseqüència les puntuacions totals que obtenen els tres licitadors són:

Proposta técnica (fins a 40 punts)
Oferta econòmica (fins a 60 punts)
Total

Alemany
Fitosanitaris SLU
28,50
48,48
76,98

Centroplag SL
38,50
54,86
93,36

Moix, Serveis i
Obres SL
29
60
89

Conclusions:
A la vista d’aquests resultats, la Mesa de contractació emet dictamen proposant a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de control i gestió del
tractament fitosanitari als espais públics del municipi a Centroplag SL per la quantitat de
8.443,75 €, IVA no inclòs (preu pels dos anys de durada del contracte), per ser l’oferta que
ha obtingut major puntuació.
S’aixeca la reunió i s’estén la present acta que se signa en prova de conformitat.
El president,
Francesc Deulofeu Fontanillas

La secretària,
Anna Puig Soler

