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Núm. Exp.: 2015/1723 
 
 

Acta de la sessió de la Mesa de Contractació per l’
proposicions, referits a la proposició econòmica i els 
quantificables de forma automàtica

 

Identificació de la sessió

Contracte:  dels serveis necessaris per al desenvolupament dels programes (Pt01 i 
Pt02) de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’a
risc per a la transmissió de la legionel·losi

Procediment licitatori:

Data: 10 de desembre

Lloc:  Aula de formació de Dipsalut 

Part en reunió interna i part en sessió pública

 

Ordre del dia 

En reunió interna: 

1. Constitució de la Mesa de Contractació i incidències

2. Anàlisi de l’informe tècnic de valoració de les ofertes, atenent als criteris 
d’adjudicació dependents d’un judici de valor

En sessió pública: 

3. Lectura de les puntuacions obtingudes per les proposicions admeses a la 
licitació, en aplicació dels criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor

4. Obertura dels sobres C, relat

5. Lectura de les ofertes econòmiques

En reunió interna: 

6. Valoració i assignació de puntuacions de les ofertes econòmiques

de la Mesa de Contractació per l’ obertura del
referits a la proposició econòmica i els criteris d’adjudicació 

quantificables de forma automàtica . Girona. 

Identificació de la sessió  

serveis necessaris per al desenvolupament dels programes (Pt01 i 
Pt02) de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’a
risc per a la transmissió de la legionel·losi 

Procediment licitatori:  obert             Tramitació:  ordinària 

10 de desembre de 2015          Horari: de les 13:45 a les

Aula de formació de Dipsalut (c/ Pic de Peguera, 15  Girona)

Part en reunió interna i part en sessió pública  

1. Constitució de la Mesa de Contractació i incidències 

2. Anàlisi de l’informe tècnic de valoració de les ofertes, atenent als criteris 
d’adjudicació dependents d’un judici de valor 

3. Lectura de les puntuacions obtingudes per les proposicions admeses a la 
licitació, en aplicació dels criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor

4. Obertura dels sobres C, relatius a l’oferta econòmica 

5. Lectura de les ofertes econòmiques 

6. Valoració i assignació de puntuacions de les ofertes econòmiques
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obertura del s sobres C de les 
criteris d’adjudicació 

serveis necessaris per al desenvolupament dels programes (Pt01 i 
Pt02) de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix 

les 14:00 hores 

Girona)                   

2. Anàlisi de l’informe tècnic de valoració de les ofertes, atenent als criteris 

3. Lectura de les puntuacions obtingudes per les proposicions admeses a la 
licitació, en aplicació dels criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor 

6. Valoració i assignació de puntuacions de les ofertes econòmiques 



 

 

 

 

7. Proposta de classificació de les proposicions i proposta d’adjudicació del 
contracte. O bé, requeriment
en valors anormals o desproporcionats en les seves ofertes econòmiques 

 

Assistents 

Es constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats a la 
clàusula administrativa 13
l’assistència dels següents:  

      Com a president: ─ Sr.

      Com a vocals:  ─ Sr. Jordi Brunet i Badosa, en substitució del secretari de Dipsalut

    ─ Sra. Maria Puigdemont i Vi
de Dipsalut

    ─ Sr. Xavier del Acebo, cap de l’

    ─ Sra. 

                                ─ Sra. Cristina Esparreguera, t
Salut 

    ─ Sra. Laura Arjona, t

       Com a secretària: ─

 

Excusen la seva assistència:

─ Sra. Maria del Mar Domènech, interventora delegada de Dipsalut.

─ Sr. Jordi Batllori, secretari de Dipsalut.

 

Desenvolupament de la sessió

En reunió interna: 

1. La presidència obre la sessió
conforme el disposat a la 
particulars del contracte de referència, el 
qual es desenvolupa parcialment la Llei de c
l’apartat 10è de la DA2a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
TRLCSP). 

7. Proposta de classificació de les proposicions i proposta d’adjudicació del 
contracte. O bé, requeriment de justificació al/s licitador/s que hagin incorregut 
en valors anormals o desproporcionats en les seves ofertes econòmiques 

Es constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats a la 
la administrativa 13.1 del plec regulador d’aquest contracte

l’assistència dels següents:   

─ Sr. J. M. Corominas i Barnadas, president de Dipsalut

─ Sr. Jordi Brunet i Badosa, en substitució del secretari de Dipsalut

─ Sra. Maria Puigdemont i Viñals, en substitució de l
de Dipsalut 

─ Sr. Xavier del Acebo, cap de l’Àrea de Protecció de la Salut

─ Sra. Imma Vilà, tècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut

─ Sra. Cristina Esparreguera, tècnica de l’Àrea de Protecció de la 
 

─ Sra. Laura Arjona, tècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut

─ Sra. Pilar Castro, en substitució de Maria Puigdemont

xcusen la seva assistència:   

aria del Mar Domènech, interventora delegada de Dipsalut.

 Sr. Jordi Batllori, secretari de Dipsalut. 

Desenvolupament de la sessió  

obre la sessió i dóna per constituïda la Mesa de Contractació, 
conforme el disposat a la clàusula 13.1 del Plec de clàusules administratives 
particulars del contracte de referència, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic, i d’acord amb 
l’apartat 10è de la DA2a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara en endavant, 
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7. Proposta de classificació de les proposicions i proposta d’adjudicació del 
de justificació al/s licitador/s que hagin incorregut 

en valors anormals o desproporcionats en les seves ofertes econòmiques  

Es constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats a la 
ador d’aquest contracte, amb 

president de Dipsalut 

 Sr. Jordi Brunet i Badosa, en substitució del secretari de Dipsalut 

en substitució de la interventora 

Àrea de Protecció de la Salut 

Imma Vilà, tècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut 

ècnica de l’Àrea de Protecció de la 

ècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut 

en substitució de Maria Puigdemont 

aria del Mar Domènech, interventora delegada de Dipsalut. 

i dóna per constituïda la Mesa de Contractació, 
.1 del Plec de clàusules administratives 
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 

ontractes del sector públic, i d’acord amb 
l’apartat 10è de la DA2a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

(d’ara en endavant, 



 

 

 

 

2. El cap de l’àrea gest
ofertes, en aplicació dels criteris d’adjudicació dependents d’un judici d
en data 10 de desembre

Després del seu anàlisi, la Mesa acorda acceptar i assumir la valoració 
l’esmentat informe tècnic qu
conformitat amb l’article 89.
de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

Posteriormen t, l’acte s’obre al públic
valoració tècnica i de procedir a l’obertura dels sobres C, essent presents les 
persones següents: 

Representants o mandataris verbals de les empreses licitadores assistents a 
l’acte: 

─ Lidia Aparicio, amb NIF núm. 440012700 Q, com a mandatària verbal
l‘empresa Oliver Rodes.

─ Álex Novellon, amb NIF núm. 45462663 N, com a mandatari verbal
l‘empresa Eminfor, S.L.

─ Mª Àngels Rius Sole, amb NIF núm. 46672022 P, com a mandatària verbal
l‘empresa CECAM, S.L.U

─ Gemma Solé Pujol, amb NIF núm. 77916926 X, com a mandat
l‘empresa CECAM, S.L.U.

 

3. La presidència dóna lectura de les puntuacions obtingudes per les proposicions 
admeses a la licitació en aplicació dels criteris 
valor, amb el següent resultat:

Quadre comparatiu de les proposicions
subjectius: 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SUBJECTIUS

 

Plànols 

Esquema hidràulic 

TOTAL EXERCICI 1 (Plànols i Esquema hidràulic)

El cap de l’àrea gestora del contracte presenta l’informe tècnic de valoració de les 
ofertes, en aplicació dels criteris d’adjudicació dependents d’un judici d
en data 10 de desembre de 2015. 

Després del seu anàlisi, la Mesa acorda acceptar i assumir la valoració 
l’esmentat informe tècnic que, incorporat com annex, serveix 
conformitat amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 

t, l’acte s’obre al públic  als efectes de comunicar el resultat de la 
valoració tècnica i de procedir a l’obertura dels sobres C, essent presents les 

Representants o mandataris verbals de les empreses licitadores assistents a 

Lidia Aparicio, amb NIF núm. 440012700 Q, com a mandatària verbal
l‘empresa Oliver Rodes. 

 Álex Novellon, amb NIF núm. 45462663 N, com a mandatari verbal
l‘empresa Eminfor, S.L. 

ª Àngels Rius Sole, amb NIF núm. 46672022 P, com a mandatària verbal
l‘empresa CECAM, S.L.U 

 Gemma Solé Pujol, amb NIF núm. 77916926 X, com a mandat
l‘empresa CECAM, S.L.U. 

dóna lectura de les puntuacions obtingudes per les proposicions 
admeses a la licitació en aplicació dels criteris de valoració dependents d’un judici de 
valor, amb el següent resultat: 

Quadre comparatiu de les proposicions , atenent als criteris d’adjudicació 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SUBJECTIUS 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 

Licitadora

CECAM

BRAUT

45 punts 41,76 punts

45 punts 37,295 punts

(Plànols i Esquema hidràulic) 90 punts 79,055 punts
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del contracte presenta l’informe tècnic de valoració de les 
ofertes, en aplicació dels criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor, emès 

Després del seu anàlisi, la Mesa acorda acceptar i assumir la valoració continguda a 
 de motivació de 

26 de novembre, de règim jurídic 
 

als efectes de comunicar el resultat de la 
valoració tècnica i de procedir a l’obertura dels sobres C, essent presents les 

Representants o mandataris verbals de les empreses licitadores assistents a 

Lidia Aparicio, amb NIF núm. 440012700 Q, com a mandatària verbal de 

 Álex Novellon, amb NIF núm. 45462663 N, com a mandatari verbal de 

ª Àngels Rius Sole, amb NIF núm. 46672022 P, com a mandatària verbal de 

 Gemma Solé Pujol, amb NIF núm. 77916926 X, com a mandatària verbal de 

dóna lectura de les puntuacions obtingudes per les proposicions 
de valoració dependents d’un judici de 

, atenent als criteris d’adjudicació 

Licitadora 

CECAM-

BRAUT 

Licitadora 

EMINFOR- 

OLIVER RODÉS 

punts 27,686 punts 

punts 23,86 punts 

punts 51,546 punts 



 

 

 

 

TOTAL EXERCICI 2 (Informe tècnic)

PUNTUACIÓ TOTAL  CRITERIS SUBJECTIUS:

CAS PRÀCTIC (= EXERCICI 1 + EXERCICI 2)

 

No s’exclou del procediment licitatori a cap empresa.

 

4. Es procedeix a contin
lectura de les ofertes econòmiques.

Prèviament, la presidència 
sobres es troben en idèntiques condicions en que van ser lliurats, de conformitat amb 
el que estableix l’article 83.2 del Rei
s’aprova el Reglament general de contractes de les administracions públiques.

Finalitzada la lectura, la presidència dóna per conclòs l’acte públic i es retiren els 
assistents que no formen part de la Mesa de 

 

Continuant la reunió en acte intern:

5. La Mesa procedeix a la valoració i assignació de puntuacions de les
econòmiques, amb el resultat següent:

Quadre comparatiu de les 

PUNTUACIÓ OBTINGUDA PER A CADASCUN DELS PREUS UNITARIS DE LES 
SEGÜENTS ACCIONS QUE CONFROMEN L’OFERTA ECONÒMICA
 
 

1.1 Analítica de recompte legionel·la: resultats i valoració
1.2 Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D. 
865/2004. SISTEMA MES ACUMULADOR. INSTAL·LACIONS D’ALT RISC I 
DE BAIX RISC. ACSR. ACSF 
1.3 Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D. 
865/2004. SISTEMA. INSTAL·LACIONS D’ALT RISC I DE BAIX RISC. 
ACSR.ACSF.AFS 

1.4. Visita d’assessorament i avaluació de la implantació del sistema 
d’autocontrol. INSTAL·LACIONS D’ALT I BAIX RISC

 

(Informe tècnic) 60 punts 50,069 punts

PUNTUACIÓ TOTAL  CRITERIS SUBJECTIUS: 

EXERCICI 1 + EXERCICI 2) 150 punts 129,124 punts

No s’exclou del procediment licitatori a cap empresa. 

Es procedeix a continuació a l’obertura dels sobres C de les proposicions
tura de les ofertes econòmiques. 

la presidència ofereix als assistents la possibilitat de comprovar que els 
sobres es troben en idèntiques condicions en que van ser lliurats, de conformitat amb 
el que estableix l’article 83.2 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de contractes de les administracions públiques.

, la presidència dóna per conclòs l’acte públic i es retiren els 
assistents que no formen part de la Mesa de Contractació. 

Continuant la reunió en acte intern:  

La Mesa procedeix a la valoració i assignació de puntuacions de les
, amb el resultat següent: 

Quadre comparatiu de les ofertes econòmiques: 

OBTINGUDA PER A CADASCUN DELS PREUS UNITARIS DE LES 
SEGÜENTS ACCIONS QUE CONFROMEN L’OFERTA ECONÒMICA: 

Analítica de recompte legionel·la: resultats i valoració   
desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D. 

865/2004. SISTEMA MES ACUMULADOR. INSTAL·LACIONS D’ALT RISC I 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D. 
INSTAL·LACIONS D’ALT RISC I DE BAIX RISC. 

Visita d’assessorament i avaluació de la implantació del sistema 
d’autocontrol. INSTAL·LACIONS D’ALT I BAIX RISC 
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punts 36,83 punts 

punts 88,376 punts 

de les proposicions, i a la 

ofereix als assistents la possibilitat de comprovar que els 
sobres es troben en idèntiques condicions en que van ser lliurats, de conformitat amb 

al decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de contractes de les administracions públiques. 

, la presidència dóna per conclòs l’acte públic i es retiren els 

La Mesa procedeix a la valoració i assignació de puntuacions de les ofertes 

Licitadora 
CECAM 
(punts) 

Licitadora
EMINFOR-
OLIVER 
RODÉS 
(punts) 

37 37 

30,625 40 

29 37 

13 19 

  



 

 

 

 

1.5.1. Descripció i caracterització de la instal·lació. 

1.5.2. Descripció i caracterització de la instal·lació. 
I JACUZZI 

1.5.3. Plànols i esquema hidràulic. Alt risc. 

1.5.4. Plànols i esquema hidràulic. 

1.5.5. Descripció i caracterització de la instal·lació. 

1.5.6. Descripció i caracterització de la instal·lació. 
ACSF, FONT, REG, AFS 

1.5.7. Plànols i esquema hidràulic. Baix risc. 

1.5.8. Plànols i esquema hidràulic. 
AFS 
1.5.9. Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Vas més injectors. 
Annex 5 del R.D. 865/2004. Vasos < 3 m3 
1.5.10. Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva.  Vas més injectors. 
Annex 5 del R.D. 865/2004. Vasos >3 m
1.5.11. Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva.  Vas més injectors 
.Annex 5 del R.D. 865/2004. Vasos > 10m
1.5.12. Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. PUNTS TERMINALS. 
Aplicable només quan no sigui possible la neteja del sistema
1.5.13. Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D. 
865/2003. PUNTS TERMINALS 
 1.5.14. Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D. 
865/2003. PUNTS TERMINALS 
 1.5.15. Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D. 
865/2003. VAS < 50M3 
 1.5.16. Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D. 
865/2003. VAS ENTRE 50M3 I 100M3
 1.5.17. Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D. 
865/2003. VAS DE MÉS DE 100M3
 1.5.18. Neteja i desinfecció de la instal·lació per presència de legionel·la. 
Annex 3C del R.D. 865/2003   

 1.5.19. Neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua freda sanitària  < 3000 l

 1.5.20. Neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua freda sani

 1.5.21. Neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua freda sanitària  > 10.000l

1.5.22. Plus aplicable al cost de les neteges preventives en concepte 
d'URGÈNCIA per presència de legionel·la

 1.5.23. Visita d'assessorament per la presència de legionel·la

 1.5.24. Visita d'assessorament sobre reformes estructurals. INICIAL

 1.5.25. Visita d'assessorament sobre reformes estructurals. SEGUIMENT I 
FINAL D'OBRA 

Descripció i caracterització de la instal·lació. Alt risc. ACSR I JACUZZI 

Descripció i caracterització de la instal·lació. Actualització. Alt risc. ACSR 

Plànols i esquema hidràulic. Alt risc. ACSR I JACUZZI 

Plànols i esquema hidràulic. Actualització.  Alt risc. ACSR I JACUZZI 

Descripció i caracterització de la instal·lació.  

Descripció i caracterització de la instal·lació. Actualització. Baix risc. 

Plànols i esquema hidràulic. Baix risc. ACSF, FONT, REG, AFS 

Plànols i esquema hidràulic. Actualització. Baix risc. ACSF, FONT, REG, 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Vas més injectors. 
Annex 5 del R.D. 865/2004. Vasos < 3 m3  

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva.  Vas més injectors. 
Annex 5 del R.D. 865/2004. Vasos >3 m3 < 10m3 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva.  Vas més injectors 
.Annex 5 del R.D. 865/2004. Vasos > 10m3 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. PUNTS TERMINALS. 
Aplicable només quan no sigui possible la neteja del sistema 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D. 
 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D. 
 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D. 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D. 
865/2003. VAS ENTRE 50M3 I 100M3 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D. 
865/2003. VAS DE MÉS DE 100M3 

Neteja i desinfecció de la instal·lació per presència de legionel·la. 

Neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua freda sanitària  < 3000 l 

Neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua freda sanitària  3000 - 10.000 l 

Neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua freda sanitària  > 10.000l 

Plus aplicable al cost de les neteges preventives en concepte 
d'URGÈNCIA per presència de legionel·la 

Visita d'assessorament per la presència de legionel·la 

Visita d'assessorament sobre reformes estructurals. INICIAL 

Visita d'assessorament sobre reformes estructurals. SEGUIMENT I 
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3 2,7 

2 2 

6 5,76 

2 1,73 

2 1,5 

1 0,8 

3 2,4 

1 1 

0,5 0,125 

0,5 0,125 

0,5 0,125 

2 1,6 

2,917 5 

1,587 2 

1 1 

0,5 0,125 

0,5 0,125 

7,259 8 

0,5 0,250 

0,5 0,150 

0,714 1 

0,5 0,25 

1,333 2 

3,333 4 

2 3 



 

 

 

 

 1.5.26. Visita d'assessorament prèvia a l'avaluació d'una entitat de revisió. 
ACSR, JACUZZI 

 1.5.27. Dossier tècnic 

 1.5.28. Dossier tècnic actualització. 

 

PUNTUACIÓ TOTAL obtinguda de l’OFERTA ECONÒMICA
 

No s’exclou del procediment licitatori a cap empresa. No obstant, la
de clàusules administratives particulars disposa:

“Per a determinar els valors anormals o desproporcionats
unitaris ofertats pels licitadors s’aplicaran els 
85 del RGLCAP i en els termes de la clàusula 14.4 d’aquest plec, però amb les 
següents particularitats:

 
─ Els preus unitaris ofertats dels apartats 1.1 a 1.4 es consideraran valors 
anormals o desproporcionats si 
inferior a la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. 
 
─ Els preus unitaris ofertats de l’apartat 1.5 es consideraran valors anormals o 
desproporcionats si representen més d’un 20%  inferior a la 
totes les ofertes presentades

 
A la vista de les ofertes econòmi
paràmetres objectius previstos a l’article 85 
establertes a la clàusula administrativa 14.1
unitari de l’acció 1.2 de l’oferta presentada per la 
RODÉS es podria considera

Per tot això, d’acord amb l’esta
particulars, la Mesa de Contractació 
JORGE OLIVER-RODÉS SEN que en relació a: 

─ l’acció 1.2 Neteja i desinfecció de la instal·lació preven
865/2004. SISTEMA MÉS ACUMULADOR. INSTAL·LACIONS D’ALT RISC I DE BAIX 
RISC. ACSR. ACSF. 

en justifiqui la valoració econòmica i en precisi les condicions excepcionalment favorables
de què disposi per executar la prestació del servei 

S’atorga un termini d’audiència fins a les 15:00 h. del dimecres 16 de desembre de 2015 
per tal que, personalment o a través de la seu electrònica de Dipsalut, presenti per escrit la 
documentació que acrediti la justificaci

Visita d'assessorament prèvia a l'avaluació d'una entitat de revisió. 

Dossier tècnic actualització.  

PUNTUACIÓ TOTAL obtinguda de l’OFERTA ECONÒMICA  

procediment licitatori a cap empresa. No obstant, la clàusula 14.1 del Plec 
de clàusules administratives particulars disposa: 

valors anormals o desproporcionats de cadascun dels preus 
unitaris ofertats pels licitadors s’aplicaran els paràmetres objectius previstos a l’article 
85 del RGLCAP i en els termes de la clàusula 14.4 d’aquest plec, però amb les 
següents particularitats: 

 Els preus unitaris ofertats dels apartats 1.1 a 1.4 es consideraran valors 
anormals o desproporcionats si representen, cadascun d’ells, més d’un 10% 
inferior a la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. 

 Els preus unitaris ofertats de l’apartat 1.5 es consideraran valors anormals o 
desproporcionats si representen més d’un 20%  inferior a la mitjana aritmètica de 
totes les ofertes presentades”.  

A la vista de les ofertes econòmiques presentades pels licitadors i un cop aplicats els 
paràmetres objectius previstos a l’article 85 del RGLCAP amb les particularitats 

administrativa 14.1, la Mesa acorda, per unanimitat
de l’oferta presentada per la UTE EMINFOR, S.L.

considerar presumptament anormal o desproporcionat. 

Per tot això, d’acord amb l’establert a la clàusula 14.4 del plec de clàusules administratives 
particulars, la Mesa de Contractació acorda sol·licitar a la licitadora UTE EMINFOR, S.L.

RODÉS SEN que en relació a:  

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D. 
865/2004. SISTEMA MÉS ACUMULADOR. INSTAL·LACIONS D’ALT RISC I DE BAIX 

en justifiqui la valoració econòmica i en precisi les condicions excepcionalment favorables
de què disposi per executar la prestació del servei inclòs en l’acció 1.2 esmentada.

S’atorga un termini d’audiència fins a les 15:00 h. del dimecres 16 de desembre de 2015 
per tal que, personalment o a través de la seu electrònica de Dipsalut, presenti per escrit la 
documentació que acrediti la justificació requerida. 
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0,4 1 

4 4 
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170,169 194,768 

clàusula 14.1 del Plec 

de cadascun dels preus 
paràmetres objectius previstos a l’article 

85 del RGLCAP i en els termes de la clàusula 14.4 d’aquest plec, però amb les 

 Els preus unitaris ofertats dels apartats 1.1 a 1.4 es consideraran valors 
representen, cadascun d’ells, més d’un 10% 

inferior a la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades.  

 Els preus unitaris ofertats de l’apartat 1.5 es consideraran valors anormals o 
mitjana aritmètica de 

ques presentades pels licitadors i un cop aplicats els 
amb les particularitats 

, la Mesa acorda, per unanimitat, que el preu 
UTE EMINFOR, S.L.- JORGE OLIVER-

presumptament anormal o desproporcionat.  

blert a la clàusula 14.4 del plec de clàusules administratives 
a la licitadora UTE EMINFOR, S.L.- 

tiva. Annex 3B del R.D. 
865/2004. SISTEMA MÉS ACUMULADOR. INSTAL·LACIONS D’ALT RISC I DE BAIX 

en justifiqui la valoració econòmica i en precisi les condicions excepcionalment favorables 
’acció 1.2 esmentada. 

S’atorga un termini d’audiència fins a les 15:00 h. del dimecres 16 de desembre de 2015 
per tal que, personalment o a través de la seu electrònica de Dipsalut, presenti per escrit la 



 

 

 

 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no ha rebut la informació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es 
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa lic
exclosa de la licitació. 

Si la Mesa rep la documentació justificativa sol·licitada en el termini esmentat,
l’establert a l’article 152.3 del TRLCSP, sol·licitarà a 
Dipsalut i a l'Àrea de Gestió Econòmi
tècnic corresponent, per tal que l’òrgan de contractació
l’oferta perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari
 

I sense més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió a l’hora indicada a 
l’encapçalament, de la qual, com a secretària i per deixar
acta. 

 

La secretària de la Mesa       

                                                      

 

 

 

Sra. Pilar Castro Sot                      

 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no ha rebut la informació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es 
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa lic

Si la Mesa rep la documentació justificativa sol·licitada en el termini esmentat,
l’establert a l’article 152.3 del TRLCSP, sol·licitarà a l'Àrea de Protecció de la Salut de 
Dipsalut i a l'Àrea de Gestió Econòmica i Administrativa l'emissió conjunta de l'informe 

, per tal que l’òrgan de contractació decideixi, o bé l’acceptació de 
l’oferta perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari

assumptes per tractar, el president aixeca la sessió a l’hora indicada a 
l’encapçalament, de la qual, com a secretària i per deixar-ne constància, estenc aquesta 

La secretària de la Mesa                       Vist i plau 

                                  El president de la Mesa de Contractació

Sra. Pilar Castro Sot                             Sr. J. M.Corominas i Barnadas, president de Dipsalut
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Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no ha rebut la informació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es 
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora 

Si la Mesa rep la documentació justificativa sol·licitada en el termini esmentat, d’acord amb 
l'Àrea de Protecció de la Salut de 

ca i Administrativa l'emissió conjunta de l'informe 
decideixi, o bé l’acceptació de 

l’oferta perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

assumptes per tractar, el president aixeca la sessió a l’hora indicada a 
ne constància, estenc aquesta 

El president de la Mesa de Contractació 

J. M.Corominas i Barnadas, president de Dipsalut 



 

 

 

 

ANNEX 

Informe tècnic de valoració de les proposicions, at enent als 
d’adjudicació que depenen d’

 

I. Identificació de l’informe

Contracte:  dels serveis necessaris per al desenvolupament dels programes (Pt01 i 
Pt02) de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i 
risc per a la transmissió de la legionel·losi

Procediment licitatori:

Caràcter de l’informe:

Òrgan que el sol·licita:

 
II. Antecedents 
 
En data 16 de novembre de 2015, el secret
d’empreses participants en el procediment licitatori obert per a la contractació del 
servei de referència. Segons consta en aquest certificat, les empreses participants 
són: UTE CECAM, S.L.U. 
JORGE OLIVER-RODÉS SEN, i UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A.
 
El 17 de novembre de 2015, la Mesa de Contractació, en reunió interna, procedeix a 
l’obertura dels sobres A de les proposicions, referits a la documentació administrativa 
acreditativa del compliment dels requisits legals per a contractar amb l’Administració. 
Qualificada dita documentació, 
empreses licitadores l’esmena dels defectes o mancances observats en la 
documentació administrativa. 

En data 26 de novembre de 2015, la Mesa de Contractació es reuneix de nou per tal 
d’examinar i qualificar la documentació administrativa esmenada presentada pels 
licitadors dins del termini concedit, i acorda, per unanimitat, admetre a la li
UTE CECAM, S.L.U. -
JORGE OLIVER-RODÉS
INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. del procediment d’adjudicació.

El 1 de desembre de 2015,
l’obertura dels sobres B de les proposicions referits a la documentació tècnica relativa 
als criteris de valoració de les ofertes dependents d’un judici de valor.

Informe tècnic de valoració de les proposicions, at enent als 
d’adjudicació que depenen d’ un judici de valor 

I. Identificació de l’informe  

serveis necessaris per al desenvolupament dels programes (Pt01 i 
Pt02) de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i 
risc per a la transmissió de la legionel·losi 

Procediment licitatori:  obert             Tramitació:  ordinària 

Caràcter de l’informe:  no vinculant 

Òrgan que el sol·licita:  mesa de contractació 

En data 16 de novembre de 2015, el secretari de Dipsalut emet el certificat 
d’empreses participants en el procediment licitatori obert per a la contractació del 
servei de referència. Segons consta en aquest certificat, les empreses participants 

CECAM, S.L.U. - BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L, UTE EMINFOR, S.L. 
RODÉS SEN, i UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A.

El 17 de novembre de 2015, la Mesa de Contractació, en reunió interna, procedeix a 
l’obertura dels sobres A de les proposicions, referits a la documentació administrativa 
acreditativa del compliment dels requisits legals per a contractar amb l’Administració. 
Qualificada dita documentació, la Mesa acorda per unanimitat requerir a les tres 
empreses licitadores l’esmena dels defectes o mancances observats en la 

ministrativa.  

En data 26 de novembre de 2015, la Mesa de Contractació es reuneix de nou per tal 
d’examinar i qualificar la documentació administrativa esmenada presentada pels 
licitadors dins del termini concedit, i acorda, per unanimitat, admetre a la li

- BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L, i a la UTE EMI
RODÉS, per contra s’acorda excloure a la mercantil UNI2 

INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. del procediment d’adjudicació.

El 1 de desembre de 2015, la Mesa de Contractació procedeix, en acte públic, a 
l’obertura dels sobres B de les proposicions referits a la documentació tècnica relativa 
als criteris de valoració de les ofertes dependents d’un judici de valor.
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Informe tècnic de valoració de les proposicions, at enent als criteris 

serveis necessaris per al desenvolupament dels programes (Pt01 i 
Pt02) de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix 

ari de Dipsalut emet el certificat 
d’empreses participants en el procediment licitatori obert per a la contractació del 
servei de referència. Segons consta en aquest certificat, les empreses participants 

TE EMINFOR, S.L. - 
RODÉS SEN, i UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. 

El 17 de novembre de 2015, la Mesa de Contractació, en reunió interna, procedeix a 
l’obertura dels sobres A de les proposicions, referits a la documentació administrativa 
acreditativa del compliment dels requisits legals per a contractar amb l’Administració. 

la Mesa acorda per unanimitat requerir a les tres 
empreses licitadores l’esmena dels defectes o mancances observats en la 

En data 26 de novembre de 2015, la Mesa de Contractació es reuneix de nou per tal 
d’examinar i qualificar la documentació administrativa esmenada presentada pels 
licitadors dins del termini concedit, i acorda, per unanimitat, admetre a la licitació a la 

BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L, i a la UTE EMINFOR, S.L. - 
s’acorda excloure a la mercantil UNI2 – UNION 

INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. del procediment d’adjudicació. 

la Mesa de Contractació procedeix, en acte públic, a 
l’obertura dels sobres B de les proposicions referits a la documentació tècnica relativa 
als criteris de valoració de les ofertes dependents d’un judici de valor. 



 

 

 

 

 
 
 
III. Valoració de les proposicions, 
valor 

D’acord amb la clàusula 14.1.2 del Plec de clàusules administratives particulars que 
regeix la licitació del contracte referenciat a l’encapçalament, es valora com a criteri 
d’adjudicació que depèn d’un judici de valor (criteri subjectiu), l’exercici pràct
resolució d’una sèrie de qüestions relacionades amb la 
de la instal·lació descrita.
 
Dita proposta ha d’incloure els continguts que a continuació es detallen i podrà obtenir 
una puntuació màxima de 1
 
Qüestions a resoldre: 

1. Representar els plànols i l’esquema hidràulic de la instal·lació que es descriu a 
continuació seguint els criteris de l’Annex 1 del plec tècnic del present 
procediment de contractació “Document de característiques tècniques i de 
disseny dels plànols i esquemes hidràulics”.  Plànols fins 45 punts. Esquema 
hidràulic fins 45 punts. 
 

2. Elaborar un informe tècnic, adreçat al tècnic municipal, en el que es descriguin les 
situacions de risc detectades i com esmenar
incompliments normatius i els aspectes a millorar per tal de poder passar 
favorablement una revisió p
punts.  

 

2.- Valoració del contingut

Els diferents exercicis proposats valoren la capacitat tècnica, en relació a la gestió de 
les instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·
de la normativa i la seva aplicació en la gestió 
de situacions relacionades amb deficiències de disseny, de maneig i operacionals, 
d’implantació de les instal·lacions, amb deficiències
deficiències en la implantació del sistema d’autocontrol que suposen un 
salut de les persones. 

Gran part de la informació sol·licitada es basa en l’aplicació de la normativa vigent en 
aigües de consum, i en els re
Dipsalut i que van ser facilitats com a documentació suplementària als licitadors

III. Valoració de les proposicions, atenent als criteris que depenen d’un judici de 

 
D’acord amb la clàusula 14.1.2 del Plec de clàusules administratives particulars que 
regeix la licitació del contracte referenciat a l’encapçalament, es valora com a criteri 
d’adjudicació que depèn d’un judici de valor (criteri subjectiu), l’exercici pràct
resolució d’una sèrie de qüestions relacionades amb la caracterització i 
de la instal·lació descrita. 

Dita proposta ha d’incloure els continguts que a continuació es detallen i podrà obtenir 
una puntuació màxima de 150 punts.  

Representar els plànols i l’esquema hidràulic de la instal·lació que es descriu a 
continuació seguint els criteris de l’Annex 1 del plec tècnic del present 
procediment de contractació “Document de característiques tècniques i de 

ls plànols i esquemes hidràulics”.  Plànols fins 45 punts. Esquema 
hidràulic fins 45 punts.  

Elaborar un informe tècnic, adreçat al tècnic municipal, en el que es descriguin les 
situacions de risc detectades i com esmenar-les , es reflecteixin els 
incompliments normatius i els aspectes a millorar per tal de poder passar 
favorablement una revisió per part d’una entitat acreditada: Informe tècnic fins 60 

contingut  de les propostes 

Els diferents exercicis proposats valoren la capacitat tècnica, en relació a la gestió de 
les instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·losi, el coneixement d’aspectes 
de la normativa i la seva aplicació en la gestió d’aquestes instal·lacions

relacionades amb deficiències de disseny, de maneig i operacionals, 
d’implantació de les instal·lacions, amb deficiències operacionals i de maneig i 
deficiències en la implantació del sistema d’autocontrol que suposen un 

.  

Gran part de la informació sol·licitada es basa en l’aplicació de la normativa vigent en 
aigües de consum, i en els requeriments descrits als diferents annexos elaborats per 
Dipsalut i que van ser facilitats com a documentació suplementària als licitadors
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atenent als criteris que depenen d’un judici de 

D’acord amb la clàusula 14.1.2 del Plec de clàusules administratives particulars que 
regeix la licitació del contracte referenciat a l’encapçalament, es valora com a criteri 
d’adjudicació que depèn d’un judici de valor (criteri subjectiu), l’exercici pràctic de 

caracterització i gestió del risc 

Dita proposta ha d’incloure els continguts que a continuació es detallen i podrà obtenir 

Representar els plànols i l’esquema hidràulic de la instal·lació que es descriu a 
continuació seguint els criteris de l’Annex 1 del plec tècnic del present 
procediment de contractació “Document de característiques tècniques i de 

ls plànols i esquemes hidràulics”.  Plànols fins 45 punts. Esquema 

Elaborar un informe tècnic, adreçat al tècnic municipal, en el que es descriguin les 
les , es reflecteixin els 

incompliments normatius i els aspectes a millorar per tal de poder passar 
er part d’una entitat acreditada: Informe tècnic fins 60 

Els diferents exercicis proposats valoren la capacitat tècnica, en relació a la gestió de 
, el coneixement d’aspectes 

d’aquestes instal·lacions, la resolució 
relacionades amb deficiències de disseny, de maneig i operacionals, 

operacionals i de maneig i 
deficiències en la implantació del sistema d’autocontrol que suposen un risc per a la 

Gran part de la informació sol·licitada es basa en l’aplicació de la normativa vigent en 
descrits als diferents annexos elaborats per 

Dipsalut i que van ser facilitats com a documentació suplementària als licitadors. Altra 



 

 

 

 

part dels exercicis requereixen del coneixement i experiència en el dia a dia de la 
gestió d’aquest tipus d’ins

Un cop llegides i valorades en detall les dues propostes la valoració obtinguda per a 
cada una d’elles, en els diferents apartats,
següent: 

APARTAT 

Plànols 

Esquema hidràulic 

TOTAL EXERCICI 1 (Plànols i Esquema hidràulic)

  

TOTAL EXERCICI 2 (Informe tècnic)

 

TOTAL CAS PRÀCTIC (EXERCICI 1 + EXERCICI 2)

 

 

El present informe se sotmet a la consideració de la Mesa de Contractació, amb la 
proposta de puntuació expressada.

 

Girona, 10 de desembre de 

 

El cap de l’Àrea de Protecció de la Salut

 

 

Xavier del Acebo Peña 

 

part dels exercicis requereixen del coneixement i experiència en el dia a dia de la 
d’aquest tipus d’instal·lacions. 

Un cop llegides i valorades en detall les dues propostes la valoració obtinguda per a 
, en els diferents apartats, és la que es descriu al quadre resum 

PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 
CECAM-BRAUT

45 

45 

TOTAL EXERCICI 1 (Plànols i Esquema hidràulic) 90 79,055

    

TOTAL EXERCICI 2 (Informe tècnic) 60 50,069

  

TOTAL CAS PRÀCTIC (EXERCICI 1 + EXERCICI 2) 150 129,124

present informe se sotmet a la consideració de la Mesa de Contractació, amb la 
proposta de puntuació expressada. 

Girona, 10 de desembre de 2015 

El cap de l’Àrea de Protecció de la Salut 
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part dels exercicis requereixen del coneixement i experiència en el dia a dia de la 

Un cop llegides i valorades en detall les dues propostes la valoració obtinguda per a 
és la que es descriu al quadre resum 

BRAUT 
EMINFOR-OLIVER 

RODÉS 

41,76 27,686 

37,295 23,86 

79,055 51,546 

  

50,069 36,83 

 

129,124 88,376 

present informe se sotmet a la consideració de la Mesa de Contractació, amb la 


