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Contractació

ACTA III
El dia 29 d’abril de 2021, data assenyalada per a la constitució de la Mesa de Contractació, en
convocatòria ordinària, celebrada per mitjans telemàtics d’acord amb el que disposa l’art. 4 del
Decret Legislatiu 7/2020 de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, a fi de procedir a l’examen de l’informe tècnic de valoració de les ofertes
presentades a la contractació, mitjançant procediment obert simplificat i valoració per més d’un
criteri (preu i altres), de les obres corresponents al projecte bàsic i executiu de reforç estructural
del vas de piscina i annexes del Complex Esportiu L’Hospitalet Nord de l’Hospitalet de
Llobregat, per un pressupost de licitació de 554.042,10 euros IVA exclòs (O-5/2020).
Queda constituïda la Mesa de Contractació, composta per:
Presidenta: Patricia Moreno Nogué, assessora de Projectes i Programes
Vocals:

Silvia Verano Gil, tècnica assessora jurídica adscrita a l’Assessoria Jurídica
M. Pilar Arias García, cap del Servei de Control Intern de la Gestió Econòmica i
Financera, per la Intervenció General

Secretària:

Soledat Colomé Coca

Assisteix Sergio López Lázaro, coordinador tècnic - responsable d’Obres d’edificis.
La Mesa admet la urgència d’incloure aquest punt en l’ordre del dia.
La Mesa, de conformitat amb l’informe tècnic de valoració, acorda, per unanimitat, assignar la
puntuació obtinguda per les ofertes i classificar-les pel següent ordre decreixent:
EMPRESA
1.

GESTIÓN INGENIERÍA Y CONTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA, SA
2. CONSTRUCTORA XEDEX, SA

Punts
oferta

Punts criteri
social

Total
punts

421.250,63

95,00

5,00

100,00

Oferta

432.168,00

87,19

5,00

92,19

3.

SOLUCIONES SOLURBAN, SL

435.150,41

85,06

5,00

90,06

4.

VIALITAT I SERVEIS, SLU

444.618,78

78,28

5,00

83,28

5.

CONSTRUCCIONES FERTRÉS, SL

460.408,97

66,99

5,00

71,99

6.
7.

CONSTRUCTORA I REHABILITADORA SECLA, SA
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL

467.057,49
460.913,70

62,23
66,52

5,00
0,00

67,23
66,62

8.

FREYSSINET, SAU

468.727,23

61,03

5,00

66,03

9.

CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, SA

493.893,63

43,03

5,00

48,03

10. ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL

504.940,35

35,13

5,00

40,13

11. REHATEC FAÇANES, SAU

508.222,82

32,78

5,00

37,78

Considerant com a oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa GESTIÓN INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA, per un import de 421.250,63 euros IVA
exclòs i els següents criteris inclosos en la seva proposició:
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-

-

Preveu subcontractar un treball amb centres especials de treball o empreses d’inserció: SÍ
a) Enderrocs i desmuntatge 4% Centres Especials de Treball i inserció laboral
acreditats
b) Neteja d’obra 1% Centres Especials de Treball i inserció laboral acreditats
Subcontractació:
 EMPRESES REPARACIÓ FORMIGÓ 15%
 EMPRESA DE IMPERMEABILITZACIÓ 10%
 EMPRESA DE FALÇ SOSTRE 6%

De conformitat amb les clàusules 12 i 13 del plec de condicions administratives particulars, la
Mesa comprova, a través del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya, que l’empresa GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
DORADA SA compleix amb els requisits de capacitat, solvència i classificació, i que acredita
estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
De conformitat amb les clàusules 13 i 14 del plec de condicions administratives particulars, la
Mesa acorda requerir, a través de la Secció de Contractació, l’empresa GESTIÓN INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA perquè en el termini de 7 dies hàbils, a
comptar des de l’enviament de la comunicació, acrediti la constitució de la garantia definitiva
del contracte, per import de 21.062,53 euros, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació IVA
exclòs, o presenti la declaració conforme la constituirà mitjançant la modalitat de retenció en el
preu.
Un cop acreditada la constitució de la garantia definitiva, s’incorporarà a l’expedient la
corresponent diligència que en deixi constància, així com del compliment de la resta de
requisits, per tal de procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte.
En el cas que no es compleixi adequadament el requeriment de constitució de la garantia
definitiva en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de
l’empresa licitadora següent en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent per
constituir la garantia definitiva i presentar la resta de documentació requerida. Aquest fet
comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA, en
concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4 f) de la LCSP.
S’aixeca la sessió, de la que s’estén la present acta, que és signada per la presidenta i la
secretària de la Mesa de Contractació en prova de conformitat.
F_GRPFIRMA_SECRETARI/A MESA

F_GRPFIRMA_PRESIDENT/A MESA
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