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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE 
TERRASSA RELATIVA A L’OBERTURA DEL SOBRE nº2 DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE 
L’EQUIPAMENT AUDIOVISUAL I DEL MOBILIARI DEL PROJECTE DE REFORMA DE 
L’EDIFICI DE LA CAMBRA DE TERRASSA, SITUAT AL CARRER BLASCO DE GARAY 
29-49 DE TERRASSA, PROPIETAT DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, 
INDUSTRIA, i SERVEIS DE TERRASSA. 
 
 
EXPEDIENT 23 001_4 
 

Reunits a la ciutat de Terrassa, a les 11.00 hores del dia 7 de febrer al domicili social de 
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa al carrer Blasco de Garay, 
29-49, 08221 de Terrassa. 

 
− President:. Sr. Josep Prats Llopart – Director Gerent 

− Secretària: Sra. Susanna Patiño Rivera – Secretària General 

− Vocal: Sra. Marianella Pereira Yaquelo – Responsable de Transformació Digital i 
Sostenibilitat 

− Vocal: Sr. Daniel Sánchez Martínez – Director d’Administració 

− Vocal: Sra. Sònia Pérez Medina – Responsable de Formació 

− Vocal: La Sra. Anna Pajarón Pajarón, Responsable de Projectes Internacionals i 

Emprenedoria. 

 

El President constitueix la Mesa que ha de procedir a l’obertura de les ofertes presentades 
per les diferents empreses, a la licitació convocada per procediment obert per a la 
contractació del subministrament, instal·lació i muntatge de l’equipament audiovisual i del 
mobiliari del projecte de reforma de l’edifici de la Cambra de Terrassa. 

Hi son presents els membres esmentats i que constitueixen la Mesa. Presideix el Sr. 
Josep Prats, i actua com a Secretària la Sra. Susanna Patiño. 

Antecedents: 

La secretària deixa constància, abans de l’obertura del sobre número 2, dels següents 
aspectes: 

I.- Que la Mesa de Contractació ha acceptat les propostes presentades per part dels 
següents ofertants: 

Lot 1: Equipament audiovisual 

- MICROBLAU, S.L 
- IN2SA INFORMÀTICA INDUSTRIAL, S.A 
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Lot 2: Mobiliari 

- S. CASAMITJANA, S.L 
- INSTALACIONES ALUINTER, S.L 
- NOVECO EQUIPAMENTS, S.L 

A continuació, es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2: 

PRIMER: LECTURA DE LES PROPOSTES ECONÒMIQUES 

Es dona lectura de la proposta econòmica relativa a criteris d’adjudicació que siguin 
avaluables mitjançant forma automàtica: 

Lot 1: Equipament audiovisual 

• MICROBLAU, S.L 
TOTAL: 52.732,99 (sense IVA): € 

• IN2SA INFORMÀTICA INDUSTRIAL, S.A 
TOTAL 45.394,22 (sense IVA): € 

Lot 2: Mobiliari 

• S. CASAMITJANA, S.L 
TOTAL 93.449,10 (sense IVA): € 

• INSTALACIONES ALUINTER, S.L 
TOTAL 72.628,87(sense IVA): € 

• NOVECO EQUIPAMENTS, S.L 
TOTAL 95.938,77(sense IVA): € 

SEGON.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES 
ANORMALMENT BAIXES 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en 
funció dels límits i paràmetres següents (clàusula J del quadre de característiques del 
contracte):  

En el cas del Lot 1 aplica el següent: Si concorren dos licitadors, es considerarà 
anormalment baixa l’oferta econòmica que sigui inferior en més d’un 20% a la de l’altra 
oferta. 

En el cas del Lot 2 aplica el següent: Si concorren tres o més licitadors, es considerarà 
anormalment baixa l’oferta econòmica que sigui inferior en més d’un 10% a la mitjana 
aritmètica de totes les ofertes econòmiques presentades”. 

En el cas del Lot 1 cap de les ofertes presentades està incursa en valors anormals o 
desproporcionats conforme la clàusula J del quadre de característiques del contracte. 

En el cas de l’oferta presentada per INSTALACIONES ALUINTER, S.L, del lot 2 està 
incursa en valor anormal o desproporcionat conforme la clàusula J del quadre de 
característiques del contracte, per aquest motiu se’l requereix a que en un termini màxim 
de 5 dies naturals: 



 

 
  

 

 
 

Una manera de hacer Europa                                 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
3 

Justifiqui per escrit i desglossi raonada i detalladament el baix nivell dels preus, o de 
costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s'hagi definit l'anormalitat de 
l'oferta, mitjançant la presentació d'aquella informació i documents que resultin pertinents 
a aquest efecte. Informació com podria ser: 

• L'estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode 
de construcció. 

• Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables 
de què disposi per a subministrar els productes, prestar els serveis o executar les 
obres. 

• La innovació i originalitat de les solucions proposades, per a subministrar els 
productes, prestar els serveis o executar les obres. 

• El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social 
o laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat o 
que incompleixin el que s'estableix en la normativa de contractació publica. 

• La possible obtenció d'una ajuda d'Estat 

 

TERCER.- CÀLCUL DE LA XIFRA DERIVADA DE LA PROPOSTA ECONÒMICA 

A continuació, es procedeix al càlcul de la xifra que pondera la proposta econòmica a 
partir de les prescripcions del quadre de característiques del contracte.  

Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (100 punts) distribuïts de la següent 
manera (documentació a incloure al sobre 2): 

Sobre una puntuació màxima de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent forma:  

80 Punts en relació a la proposta econòmica, el licitador que ofereixi l’oferta més baixa 
rebrà la màxima puntuació.  

Per a la resta es realitzarà una regla de tres inversa prenent com a paràmetres de 
comparació aquest oferta, aplicant la següent fórmula: 

En relació a la proposta econòmica, el licitador que ofereixi l’oferta més baixa rebrà la 
màxima puntuació. Per a la resta es realitzarà una regla de tres inversa prenent com a 
paràmetres de comparació aquest oferta, aplicant la següent fórmula:  

Po= Pmax x (Pl-Of)/(Pl-Oe) 

On  

Po= Puntuació Obtinguda  

Pmax = Puntuació màxima possible  

Pl = Preu de licitació  

Of = Oferta realitzada  

Oe = Oferta més econòmica  
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Del càlcul es deriva la següent puntuació: 

 
20 Punts  - LOT 1 i LOT 2: per ampliació de garantia:  La garantia inicial correspon a 3 
anys.  
 
Els licitadors hauran d'indicar els anys complets de garantia oferts. Per increment d'anys 
addicionals de garantia s'obtindran els següents punts: 3 anys (0 anys addicionals al 
mínim) 0 punts, 4 anys (1 any addicional al mínim) 10 punts, 5 anys (2 anys addicionals 
al mínim) 20 punts. 
 
Lot 1: Equipament audiovisual 

MICROBLAU, S.L 

 
Pmax = Puntuació màxima possible  Pmax = 80 
Pl = Preu de licitació   PI = 64,600.00 €  
Of = Oferta realitzada  Of = 52,732.99 €  
Oe = Oferta més econòmica Oe = 45,394.22€  
  Po = 49.43 

 
 
IN2SA INFORMÀTICA INDUSTRIAL, S.A 

Pmax = Puntuació màxima possible  Pmax = 80 
Pl = Preu de licitació   PI = 64,600.00 €  
Of = Oferta realitzada  Of = 45,394.22 €  
Oe = Oferta més econòmica Oe = 45,394.22 €  
  Po = 80 

 
 
No aplica els punts suplementaris atès que no s’amplia la garantia. 

 
Lot 2: Mobiliari 

S. CASAMITJANA, S.L 

Pmax = Puntuació màxima possible  Pmax = 80 
Pl = Preu de licitació   PI = 106,575.20 €  
Of = Oferta realitzada  Of = 93,449.10 €  
Oe = Oferta més econòmica Oe = 72,628.87 €  
  Po = 30.93 

 
 
INSTALACIONES ALUINTER, S.L 

Pmax = Puntuació màxima possible  Pmax = 80 
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Pl = Preu de licitació   PI = 106,575.20 €  
Of = Oferta realitzada  Of = 72,628.87 €  
Oe = Oferta més econòmica Oe = 72,628.87 €  
  Po = 80 

 
 
NOVECO EQUIPAMENTS, S.L 

Pmax = Puntuació màxima possible  Pmax = 80 
Pl = Preu de licitació   PI = 106,575.20 €  
Of = Oferta realitzada  Of = 95,938.77 €  
Oe = Oferta més econòmica Oe = 72,628.87 €  
  Po = 25.07 

 
Aplica els punts suplementaris atès que s’amplia la garantia. 

Per a la valoració s’ha comptat amb l’assessorament de tècnics-experts amb 
coneixements acreditats en la matèria objecte del contracte. 
 

La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració proposa:  

1.- Aprovar la puntuació de les ofertes admeses a la contractació del procés del Lot 
1, per a la contractació del subministrament, instal·lació i muntatge de 
l’equipament audiovisual i del mobiliari del projecte de reforma de l’edifici de la 
Cambra de Terrassa. 

 
 

MICROBLAU, 
S.L 
 

IN2SA 
INFORMÀTICA 
INDUSTRIAL, 
S.A 
 

 
Bàrem puntuació màxim 80 
punts: Proposta econòmica 
 

49.43 80 

Bàrem puntuació màxim 20 
punts: Garantia 
 

0 0 

TOTAL 49.43 80 
 
2.- Aprovar la puntuació de les ofertes admeses a la contractació del procés del Lot 

2, per a la contractació del subministrament, instal·lació i muntatge de 
l’equipament audiovisual i del mobiliari del projecte de reforma de l’edifici de la 
Cambra de Terrassa. 
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 S. 
CASAMITJANA, 
S.L 

INSTALACIONES 
ALUINTER, S.L 

NOVECO 
EQUIPAMENT
S, S.L 

Bàrem puntuació màxim 80 
punts: Proposta econòmica 
 

30.93 80 25.07 

Bàrem puntuació màxim 20 
punts: Garantia 
 

20 20 20 

TOTAL 50.93 100 45.07 
 

3.- Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació, el President i vocal del Comitè 
Executiu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, 
l'adjudicació del contracte seguint la puntuació de les ofertes que s'han aprovat al 
lot 1, essent la proposta amb major puntuació la de l’empresa IN2SA 
INFORMÀTICA INDUSTRIAL, S.A, amb 80 punts, i d'acord amb allò que resulti 
una vegada efectuada l'acreditació de la disposició dels requisits per contractar 
que s'estableixen en el Plec de Clàusules Administratives del contracte. 

4.- Per a l'adjudicació del contracte, seguint la puntuació de les ofertes que s'han 
aprovat al lot 2, resulta que la proposta amb major puntuació és la de l’empresa 
INSTALACIONES ALUINTER, S.L, amb 100 punts. No obstant això, identificant 
que l’oferta presentada per INSTALACIONES ALUINTER, S.L del lot 2 està 
incursa en valor anormal o desproporcionat conforme la clàusula J del quadre de 
característiques del contracte, se’l requereix a que en un termini màxim de 5 
dies naturals: 

Justifiqui per escrit i desglossi raonada i detalladament el baix nivell dels preus, o 
de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s'hagi definit 
l'anormalitat de l'oferta, mitjançant la presentació d'aquella informació i documents 
que resultin pertinents a aquest efecte. Informació com podria ser: 

o L'estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el 
mètode de construcció. 

o Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment 
favorables de què disposi per a subministrar els productes, prestar els 
serveis o executar les obres. 

o La innovació i originalitat de les solucions proposades, per a subministrar 
els productes, prestar els serveis o executar les obres. 

o El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, 
social o laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota 
de mercat o que incompleixin el que s'estableix en la normativa de 
contractació publica. 

o La possible obtenció d'una ajuda d'Estat 

Aportada la documentació i informació requerida es validarà per part de la Mesa 
de Contractació i si queda degudament justificat s’elevarà a l’òrgan de contractació 
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per l’adjudicació, sempre d'acord amb allò que resulti una vegada efectuada 
l'acreditació de la disposició dels requisits per contractar que s'estableixen en el 
Plec de Clàusules Administratives del contracte. 

5.- Publicar l’acta al perfil del contractant. 

 

I sense més assumptes a tractar, es procedeix a la redacció d’aquesta acta, la qual 
certifica la secretària perquè sigui publicada al perfil del contractant, amb el vistiplau del 
president. 

President     Secretària 

 

 

 

Sr. Josep Prats    Sra. Susanna Patiño 
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