RATIFICACIÓ PER L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
DE LA PROPOSTA DE VALORACIÓ SOBRE B
“DOCUMENTACIÓ TÈCNICA” CONTRACTACIÓ
PER PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES
CONTINGUDES
EN
EL
PROJECTE
DE
SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM MUNICIPAL A L’AVINGUDA
GENERALITAT 10-32 I AL CARRER PABLO
PICASSO (TRAMS 1 I 2).

LLOC

Viladecans

NOM
PROJECTE

OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE
DE SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE LA
XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL A
L’AVINGUDA GENERALITAT 10-32 I AL
CARRER PABLO PICASSO (TRAMS 1 I 2)

DATA

24 de maig de 2019

NÚM.
EXPEDIENT

141/FP14/001

ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD
PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.
En relació a la contractació per procediment obert per a l’execució de les obres
contingudes al Projecte de substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a
l’Av. Generalitat 10-32, i C/Pablo Picasso (tram 1 i 2),
EXPOSA

1. Atès que en data 29 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Viladecans va aprovar el “Projecte de substitució i millora de la
xarxa de clavegueram municipal a l’Av. Generalitat 10-32, i C/Pablo Picasso
(entre l’Av. Mil·lenari i C/Ernest Lluch)”.

2. Atès que en data 1 de març de 2019 es va aprovar per la Consellera Delegada
de VIMED la constitució i composició de la Mesa de Contractació, d’acord amb
allò determinat a l’acord d’inici d’expedient de data 24 de gener de 2019.

3. Atès que s’ha acreditat l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la
despesa.

4. Atès que en data 1 de març de 2019 es va publicar l’anunci de licitació de
referència en el perfil de VIMED integrat a la Plataforma de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya.

5. Atès que en data 29 de març de 2019 la Mesa de Contractació es constituí i
procedí a l’obertura del sobre A contenidor de la documentació administrativa
general presentada pels interessats en optar a l’adjudicació del contracte de les
obres contingudes al Projecte de substitució i millora de la xarxa de clavegueram
municipal a l’Av. Generalitat 10-32, i C/Pablo Picasso (tram 1 i 2).

6. Atès que les següents empreses van presentar oferta a la present licitació:
Licitador Núm. 1:
Data presentació: 26/03/2019 a les 13:44h
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Núm. de Registre: E/000043-2019
Identificador (NIF): B61826392
EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L.
Licitador Núm. 2:
Data presentació: 27/03/2019 a les 13:15h
Núm. de Registre: E/000055-2019
Identificador (NIF): B66533456
EMPRESA: ASFALTOS BARCINO SL
Licitador Núm. 3:
Data presentació: 27/03/2019 a les 13:21h
Núm. de Registre: E/000056-2019
Identificador (NIF): B63392955
EMPRESA: COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.
Licitador Núm. 4:
Data presentació: 27/03/2019 a les 13:58h
Núm. de Registre: E/000058-2019
Identificador (NIF): B59096107
EMPRESA: CATALANA INVERSION Y CONSTRUCCION TRES SL

7. Atès que en la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va
adoptar els acords següents:
1. La mesa acorda declarar admesos a la licitació als següents licitadors al
haver presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el
previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars:
Licitador Núm. 1:
Data presentació: 26/03/2019 a les 13:44h
Núm. de Registre: E/000043-2019
Identificador (NIF): B61826392
EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L.
Licitador Núm. 3:
Data presentació: 27/03/2019 a les 13:21h
Núm. de Registre: E/000056-2019
Identificador (NIF): B63392955
EMPRESA: COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.
Licitador Núm. 4:
Data presentació: 27/03/2019 a les 13:58h
Núm. de Registre: E/000058-2019
Identificador (NIF): B59096107
EMPRESA: CATALANA INVERSION Y CONSTRUCCION TRES SL
2. La Mesa acorda requerir als següents licitadors per tal que esmenin les
deficiències existents al sobre A atorgant-los un termini de tres (3) dies
hàbils a aquests efectes amb l’advertiment que, en cas que no esmenin les
deficiències observades, no seran admesos i es proposarà la seva exclusió
del present procediment de licitació:
Licitador Núm. 2:
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Data presentació: 27/03/2019 a les 13:15h
Núm. de Registre: E/000055-2019
Identificador (NIF): B66533456
EMPRESA: ASFALTOS BARCINO SL
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà
esmenar les següents deficiències:
-

-

Manca designar a un tècnic per al càrrec de delegat d’obra en l’annex 5
aportat (declaració responsable del personal que posarà a disposició per
a l’execució de l’obra) al tractar-se d’un requisit de solvència tècnica
necessari per a poder licitar.
Manca aportar el DEUC degudament complimentat i subscrit per
l’empresa indicada en l’annex núm. 6 a qui el licitador subcontractarà els
treballs de mà d’obra especialitzada.

Tal i com es determina al PCAP les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran
a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte te l’eina Sobre Digital,
mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o adreces indicades,
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa
mitjançant comunicació electrònica a l’eina de la Plataforma de Contractació de
la Generalitat de Catalunya.”

8. Atès que en data 3 d’abril de 2019 la Mesa de Contractació es reuní per a obrir i
qualificar l’esmena rebuda a la documentació presentada en el sobre A,
requerida al licitador núm. 2 (ASFALTOS BARCINO, SL) així com la seva
acceptació i/o rebuig, per optar a l’adjudicació del contracte de les obres
contingudes al Projecte de substitució i millora de la xarxa de clavegueram
municipal a l’Av. Generalitat 10-32, i C/Pablo Picasso (tram 1 i 2).

9. Atès que, a la vista de la documentació d’esmena presentada, la Mesa procedí
a acceptar la documentació aportada per esmenar les deficiències del sobre A i,
en conseqüència, a admetre al licitador següent:
Licitador Núm. 2:
Data presentació: 27/03/2019 a les 13:15h
Núm. de Registre: E/000055-2019
Identificador (NIF): B66533456
EMPRESA: ASFALTOS BARCINO SL

10. Atès que en data 3 d’abril de 2019 la Mesa de Contractació realitzà l’obertura i
lectura de la documentació continguda al sobre B de documentació tècnica, la
qual va ser entregada al tècnic responsable per a la seva valoració i emissió del
corresponent informe tècnic.

11. Atès que en data 15 de maig de 2019 la Mesa de Contractació ha emès una
proposta de valoració dels sobres B mitjançant els criteris subjectes a judici de
valor previstos al plec, de conformitat amb l’informe tècnic de 8 de maig de 2019
i ha adoptat els següents acords:
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PRIMER.-

APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici de
valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada
en quadre annex I, i de la que s’extreu que en odre decreixent la puntuació dels
licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la següent:

LICITADOR
NÚM.
3
2
1
4

LICITADOR

PUNTUACIÓ
TOTAL
OBTINGUDA
SOBRE B

POSICIÓ PER
PUNTUACIÓ
TÈCNICA

32,30

1

29,60
28,80

2
3

14,42

4

COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS
LAANTIT, S.L.
ASFALTOS BARCINO SL
BIGAS GRUP, S.L.
CATALANA INVERSION Y
CONSTRUCCION TRES SL

ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE PUNTUACIÓ
DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR obtinguda
pels licitadors admesos al procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada per a l’adjudicació de les obres contingudes al Projecte de
substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’Av. Generalitat 1032, i C/Pablo Picasso (tram 1 i 2).

SEGON.-

TERCER.- PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta
econòmica, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuació tècnica
obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relació als criteris avaluables
mitjançant judici de valor; i procedir posteriorment a la valoració de les pliques
pel que fa als criteris objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració
conjunta que en farà la Mesa de Contractació i de la qual en resultarà el licitador
que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació
determinats en el plec.

És per tot això que
RESOLC

PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la proposta de
valoració dels criteris subjectes a judici de valor de la Mesa de contractació
de 15 de maig de 2019 en relació a la licitació per procediment obert per a
l’execució de les obres contingudes al Projecte de substitució i millora de la
xarxa de clavegueram municipal a l’Av. Generalitat 10-32, i C/Pablo Picasso
(tram 1 i 2), i que és la següent:
LICITADOR
NÚM.
3
2
1
4

LICITADOR
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS
LAANTIT, S.L.
ASFALTOS BARCINO SL
BIGAS GRUP, S.L.
CATALANA INVERSION Y
CONSTRUCCION TRES SL

PUNTUACIÓ
TOTAL
OBTINGUDA
SOBRE B

POSICIÓ PER
PUNTUACIÓ
TÈCNICA

32,30

1

29,60
28,80

2
3

14,42

4
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SEGON.-

PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractació pública - amb
anterioritat a la data fixada per l’obertura de sobre C - el present acord, i en
definitiva, el quadre resum de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors
en el sobre B, en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor.

TERCER.-

PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 29 de
maig de 2019, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuació tècnica
obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relació als criteris avaluables
mitjançant judici de valor. Procedir, posteriorment a la valoració de les
pliques admeses pel que fa als criteris objectius d’aplicació automàtica i en
definitiva, a la valoració conjunta que en farà la mesa de contractació, i de la
qual en resultarà el licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de
tots els criteris de puntuació determinats en el plec.

Viladecans, a 24 de maig de 2019

digitalmente
NOMBRE VALLE Firmado
por NOMBRE VALLE
CANTALEJO
CANTALEJO ALICIA NIF 46639571X
ALICIA - NIF
Fecha: 2019.05.24
46639571X
10:13:51 +02'00'

Sra. Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada
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