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Núm. Exp.: 2019/1447B

Xavier Ramos Pujol

Obertura sobre ÚNIC. Declaració responsable, proposició econòmica i
documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica
NOM CONTRACTE: OBRES DEL PROJECTE DE REASFALTATS DE
CARRERS, IMPLANTACIÓ DE PASSOS ELEVATS I HABILITACIÓ
D’APARCAMENT AL PARC NORBERT FUSTÉ
PROCEDIMENT: Obert simplificat
TRAMITACIÓ: Urgent
PUBLICACIÓ LICITACIÓ: Plataforma electrònica de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya en data 17 de desembre de 2019

13/01/2020 Secretari mesa contractació

Helena Muñoz Amorós

A la casa consistorial de l’Ajuntament de Ripollet, essent les 11:11 hores del deu de gener
de dos mil vint, s’ha reunit la Mesa de Contractació designada en l’expedient de licitació
de referència integrada pels membres que seguidament s’indiquen:
President

José Maria Osuna López, Alcalde

Vocals

Helena Muñoz Amorós, Secretària
Xavier Ramos Pujol, Interventor accidental

Secretari

Miquel Calvache Grau, Cap d’unitat de l’Àmbit de Ciutat i Sostenibilitat

Durant el termini atorgat per a la presentació d’ofertes s’han rebut a través de la
plataforma de contractació pública les següents ofertes:
1. Eiffage Infraestructuras SAU, amb NIF A41441122, amb data de presentació
02/01/2020 12:59:00
2. Asfalts de l’Anoia SL, amb NIF
07/01/2020 13:34:00

B63343206, amb data de presentació

3. Asfaltos Augusta SL, amb NIF B64455835, amb data de presentació 07/01/2020
13:48:00

Miquel Calvache Grau
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José María Osuna López
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10/01/2020 Alcalde
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NÚM.
ORDRE
LICITADOR

Xavier Ramos Pujol
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A través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya es procedeix a l’obertura del sobre únic presentats en temps i forma pels
licitadors, que ha de contenir la declaració responsable i la documentació que conté els
criteris quantificables de forma automàtica expressats en el plec de clàusules
administratives particulars aplicables (proposició econòmica i millora termini de
garantia), amb el següent resultat:

1
2
3

10/01/2020 Secretària

PLICA

1

Helena Muñoz Amorós

2

13/01/2020 Secretari mesa contractació
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Miquel Calvache Grau
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PRESENTA
DECLARACIÓ
RESONSABLE

EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS
SAU
ASFALTS DE L’ANOIA
SL
ASFALTOS AUGUSTA
SL

SI
SI
SI

Proposta
econòmica €
(sense iva)

Millora
termini
garantia
(anys)

272.857,43

4

262.525,01

4

275.900

2

% de
Baixa

3,05%
5,30%
1,97%

A continuació, la Mesa de Contractació a la vista dels resultats indicats procedeix a
valorar la documentació del sobre únic, aplicant els criteris automàtics previst al plec de
clàusules administratives particulars, resultant la puntuació que a continuació es
relacionarà.

10/01/2020 Alcalde
José María Osuna López
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EMPRESA
LICITADORA

NOM LICITADOR

EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS
SAU
ASFALTS DE
L’ANOIA SL

Proposta
econòmica €
(sense iva)

Puntuació
proposta
econòmica

Proposta
millora
termini
garantia
(anys)

Puntuació
Millora
termini
garantia

Puntuació
total
obtinguda de
forma
automàtica

272.857,43

78,14

4

20

98,14

262.525,01

80

4

20

100

77,28

2

10

87,28

ASFALTOS AUGUSTA
SL

275.900

Vista la clàusula 17 del PCAP que regeix la present licitació, es desprèn que la oferta
presentada per la mercantil ASFALTS DE L’ANOIA SL no té el caràcter de proposició
anormal o desproporcionada.
Per tot l’exposat i d’acord amb el que disposa l’art. 159.4.f) subepígraf 4rt de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, la Mesa de contractació
proposa a l’òrgan de contractació l’adopció del següent ACORD:
“1. En data 19 de novembre de 2019, per la Junta de Govern Local, s’acordà l’aprovació
de l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat i
tramitació urgent, del Projecte de reasfaltats de carrers, implantació de passos elevats i
habilitació d’aparcament al parc Norbert Fusté, amb un valor estimat de 281.441,40 € i

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

bf9edc785bc54a16bb7101924a93cd22001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Proposta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

13/01/2020 Interventora acctal.
Xavier Ramos Pujol

2. La Mesa de contractació, en data 10 de gener de 2020, va procedir mitjançant la
plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a l’obertura
del sobre únic, corresponent a la declaració responsable i a la documentació a valorar de
forma automàtica, procedint-ne a la seva valoració, aplicant els criteris automàtics previst
al PCAP, amb el resultat que consta a la corresponent acta, i proposant a l’òrgan de
contractació la classificació de les ofertes i el requeriment de documentació a la mercantil
que ha presentat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu.
3. Segons preveu la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector públic, atenent a la quantia i característiques de l’objecte del
contracte, s’atribueix a l’alcalde la competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta
ha estat delegada a la Junta de Govern Local, i de conformitat amb la proposta emesa per
la Mesa de contractació, s’acorda:
Primer.- Classificar les ofertes per ordre decreixent d’acord amb la proposta efectuada
per la Mesa de contractació en sessió de data 10 de gener de 2020, en la següent forma:

Helena Muñoz Amorós

PLICA
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NOM LICITADOR

1

ASFALTS DE L’ANOIA SL

2

EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS
SAU

3

10/01/2020 Alcalde
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10/01/2020 Secretària
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amb un preu de contracte de 340.544,09 € (21% d’IVA inclòs). Publicant-ne la licitació
en data 17 de desembre de 2019 a la plataforma electrònica de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.

ASFALTOS AUGUSTA SL

Puntuació
Millora
termini
garantia

Puntuació
total
obtinguda
de forma
automàtica

4

20

100

78,14

4

20

98,14

77,28

2

10

87,28

Proposta
econòmica
€
(sense iva)

Puntuació
proposta
econòmica

262.525,01

80

272.857,43
275.900

Proposta
millora
termini
garantia
(anys)

Segon.- Requerir a la mercantil ASFALTS DE L’ANOIA SL, que ha presentat l’oferta
amb la millor relació qualitat-preu, per tal que en el termini de set dies hàbils, a comptar
des del dia següent al que s’ha rebut el requeriment, presentin la documentació següent:
a)

Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Ripollet una garantia definitiva per import de 13.126,25 €,
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.

Tercer.- Advertir a la mercantil ASFALTS DE L’ANOIA SL, que cas de no atendre
aquest requeriment dins el termini de 7 dies assenyalat, s’entendrà que ha retirat la seva
oferta i es procedirà a exigir-li el 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte
de penalitat i d’acord amb la clàusula 32 del PCAP, sense perjudici d’allò establert a
l’article 71.2 a) de la LCSP.
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Quart.- Notificar a la mercantil ASFALTS DE L’ANOIA SL”
Es dóna per finalitzat l’acte a les 12:05 hores, del qual s’estén aquesta acta, que és signada
pels membres de la Mesa de contractació, del contingut de la qual, com a secretari, dono
fe.
Ripollet, a 10 de gener de 2020

Xavier Ramos Pujol

Signatura 3 de 4

El President de la Mesa
José Maria Osuna López
Els vocals
Helena Muñoz Amorós

Xavier Ramos Pujol

El Secretari de la Mesa
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Helena Muñoz Amorós
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Miquel Calvache Grau

Signatura 2 de 4

José María Osuna López

10/01/2020 Alcalde
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10/01/2020 Secretària

Miquel Calvache Grau
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