PROCEDIMENT:

CONTRACTACIÓ

DEL

SUBMINISTRAMENT

D’UN

EQUIP

ROBOTITZAT D’INSPECCIÓ DE CANONADES DE CLAVEGUERAM PER A
L’EMPRESA

DRENATGES

URBANS

DEL

BESÒS,

S.L.

(Referència:

DUB/PO/2019/02)

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L’OBERTURA DE LA
DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT AL SOBRE NÚM. 1

A Granollers, el dia 25 de setembre de 2019, essent les 16,00 hores, a les oficines de
DRENATGES URBANS DEL BESOS, S.L. (en endavant “DUB”), situades a Granollers
(08403) Barcelona, al c/Jordi Camp 77 es constitueix la Mesa de Contractació amb els
següents assistents:
-

President: Gerent de DUB; el Sr. Javier Gonzalez Mecías.

-

Vocal: Responsable d’Operacions de DUB; el Sr. Carles Ruano Rubia.

-

Vocal: Responsable d’Operacions del Consorci Besos Tordera; el Sr. Pere Aquiló
Martos.

-

Vocal: Responsable de Clavegueram de SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS S.A.U; el Sr. Enric Coll Dominguez.

-

Secretària: Advocada dels Serveis Jurídics de SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U; la Sra. Sara María Llovera Laborda.

Desenvolupament de la sessió:
Primer.- L’objecte de la present sessió és la constitució de la Mesa de Contractació del
procediment de contractació relatiu al “Subministrament d’un equip robotitzat d’inspecció
de canonades de clavegueram per a l’empresa Drenatges Urbans del Besòs, S.L” i
l’obertura, examen i qualificació del Sobre núm. 1.

Segon.- Un cop constituïda la Mesa de Contractació, es constata que han presentat
oferta al procediment de licitació les empreses següents:
-

TECNOLOGÍAS PARA EL SANEAMIENTO, S.L.
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-

PANATEC, S.L.

Tercer.- La Mesa de Contractació examina si les ofertes s’han presentat en temps i
forma i, constata que l’empresa PANATEC, S.L. no ha presentat oferta en temps pels
següents motius:
En data 19 de setembre de 2019 a les 12:46h l’empresa PANATEC, S.L. va presentar
en les oficines de DUB la seva proposta per a la participació en el procés de licitació.
El termini per presentar les ofertes en el present procediment de licitació està regulada
en l’apartat I) del quadre resum de característiques del Plec de Clàusules
Administratives Particulars (en endavant el “Plec”) que disposa el següent:
“I) PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: Presencialment o mitjançant correu
postal de conformitat amb allò previst a l’article 80 del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques.
Lloc: Av. Sant Julià, 241, Granollers (08403).
Data: El termini de presentació de les ofertes són quinze (15) dies a comptar
des de el dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del
contractant de DUB.
Hora: fins a les 14 hores.”
Per tant, la forma de presentació de les ofertes és presencial o mitjançant correu postal
a les oficines de DUB d’acord amb les disposicions de l’anunci de licitació i del Plec i,
el termini per presentar les ofertes és de quinze (15) dies a comptar des del següent a
la publicació en el perfil del contractant.
En data 3 de setembre de 2019, es va publicar a la pàgina web de DUB i a la plataforma
Vortal l’anunci de licitació, per tant el termini de quinze (15) dies a comptar des de el dia
següent al de la publicació de l’anunci per presentar les ofertes finalitzava el dia 18 de
setembre a les 14:00 hores.
L’empresa PANATEC, S.L. ha presentat l’oferta a les oficines de DUB en data 19 de
setembre de 2019 i, per tant de manera extemporània.
Per l’exposat, la Mesa de contractació ACORDA:
1.- EXCLOURE a l’empresa PANATEC, S.L. del procediment de licitació per
haver incomplert el termini per la presentació de les ofertes.
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2.- NOTIFICAR a l’empresa PANATEC, S.L. l’exclusió del procediment de
licitació per haver incomplert el termini per la presentació de les ofertes.
3.- NOTIFICAR a l’empresa PANATEC, S.L. que de conformitat amb la
clàusula 28 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, les qüestions
litigioses que es puguin produir en relació amb el procediment de licitació i
adjudicació del contracte es tramitaran i resoldran d’acord amb el que
s’estableix al Capítol V del Títol I del Llibre primer de la LCSP.
4.- NOTIFICAR a l’empresa PANATEC, S.L. que l’oferta presentada es troba
a la seva disposició per ésser recollida a les oficines de DUB.

Quart.- Així mateix, la Mesa de Contractació, constata que l’empresa TECNOLOGÍAS
PARA EL SANEAMIENTO, S.L. (en endavant, “TECSAN”) ha presentat oferta en temps
i forma.

Cinquè.- Tot seguit, tal i com es preveu al Plec de Condicions Particulars que regeix la
present contractació, la Mesa de Contractació procedeix, en acte privat, a l’obertura i
examen de la documentació inclosa al Sobre núm. 1 de l’empresa TECSAN.

Sisè.- Seguidament, es procedeix a la qualificació de la documentació aportada per
l’empresa i es comprova que s’ha incorporat la relació de documents indicada a la
clàusula corresponent del Plec de condicions Particulars.

Setè.- Essent que no es detecta cap defecte en relació amb la presentació de la
documentació requerida, s’acorda l’admissió al present procediment de contractació de
l’oferta presentada per l’empresa TECSAN.

Vuitè.- Es fixa com a data per a l’obertura del Sobre núm. 2, en acte privat, el dia 1
d’octubre de 2019, a les 16:00 hores, a Granollers, a les oficines de DUB a la direcció
indicada en l’encapçalament.
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Sense cap més assumpte a tractar, es tanca la sessió a les 16:45 hores.
I per deixar-ne constància, s’estén aquesta acta de la qual el President i la Secretària
de la Mesa en donen fe.
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President
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