ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES CONSISTENT
EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PREVISTES A LA MEMÒRIA VALORADA DELS
TREBALLS DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT D’ARGENTONA, ANY 2018, DELS
SOBRES A PRESENTATS
Argentona, 8 de febrer de 2019
A les 9:30 hores es constitueix la Mesa de Contractació presidida pel Regidor,
Sr.Pere Móra Juvinyà, actuant de vocals, la Sra.Miriam Tenas Camps, Secretària de
la Corporació, la Sra. Isabel Garcia Luque, interventora acctal. de la Corporació, i el
Sr.Antoni Maymó Puig, Cap de Negociat de Serveis Generals.
Actua de secretari, el Sr. Sergi Delgado Cruz, funcionari de l’Ajuntament
d’Argentona.
Constituïda la mesa, es dóna lectura a la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules
Econòmiques Administratives Particulars , ordenant a continuació el Sr. President,
l’obertura del sobre A de les proposicions presentades:
PRIMERA PROPOSICIÓ
Proposició presentada per VIALITAT I SERVEIS, S.L.U en data 28 de gener de 2019,
que conté la següent documentació:
1) Proposta econòmica per la quantitat de 151.677,20 IVA (exclòs).
2) Millora en la gestió de residus de 25 fraccions de reciclatge, acompanyat de 25
justificants de recepció de residus.
3) Ampliació del termini de garantia en 72 mesos (6 anys)
SEGONA PROPOSICIÓ
Proposició presentada per ARTEA MEDIAMBIENT, S.L. en data 28 de gener de 2019,
que conté la següent documentació:
1) Proposta econòmica per la quantitat de 193.452,90€ (IVA exclòs)
2) Millora en la gestió de residus en 7 fraccions de reciclatge.
3) Ampliació del termini de garantia en 36 mesos.
TERCERA PROPOSICIÓ
Proposició presentada per CATALANA DE TREBALLS I OBRES, S.L. en data 28 de
gener de 2019, que conté la següent documentació:
1) Proposta econòmica per la quantitat de 214.876,03 € (IVA exclòs)
2) Millora en la gestió de residus en 7 fraccions de reciclatge..
3) Ampliació del termini de garantia en 6 mesos.
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QUARTA PROPOSICIÓ
Proposició presentada per CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. en data 29
de gener de 2019, que conté la següent documentació:
1) Proposta econòmica per la quantitat de 175.983,47 € (IVA exclòs)
2) Millora en la gestió de residus en 14 fraccions de reciclatge.
3) Ampliació del termini de garantia en 48 mesos, especificant-se, que estableix així
el nou període garantia de 60 mesos.
4) Declaració de previsió de no subcontractació.
CINQUENA PROPOSICIÓ
Proposició presentada per COYNSA-2000 en data 29 de gener de 2019, que conté
la següent documentació:
1) Proposta econòmica per la quantitat de 213.540,54€ (IVA exclòs)
2) Millora en la gestió de residus en 9 fraccions de reciclatge.
3) Ampliació del termini de garantia de 12 mesos, especificant-se, que suposa una
garantia de 24 mesos (2 anys).
SISENA PROPOSICIÓ
Proposició presentada per FERKUMA MAQUINARIA,S.L. en data 29 de gener de
2019, que conté la següent documentació:
1) Proposta econòmica per la quantitat de 170.616.92 € (IVA exclòs)
2) Millora en la gestió de residus en 14 fraccions de reciclatge.
3) Ampliació del termini de garantia en 96 mesos, especificant-se, que suposa una
garantia de 108 mesos.
A continuació la mesa de contractació de conformitat a l’establert a la clàusula 1.15
calcula si les proposicions econòmiques presentades es troben en situació de
valors anormals o desproporcionats, adjuntat-se a la present acta taula amb el
resultat del mateix.
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Contrato:

Contracte d'obres de la memòria valorada dels treballs de millora de l'accessibilitat
214.876,03

Precio Base de Licitación:
OFERTAS PRESENTADAS
VIALITAT I SERVEIS S.L.
ARTEA MEDIAMBIENT, S.L.
CATALANA DE TREBALLS I OBRES S.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
FAUS,SA
COYNSA 2000
FARKUMA MAQUINARIA S.L.

Importe
Oferta

Importe de la
Baja

Porcentaje de
Baja sobre
precio base
licitación

Primer Filtro

¿Baja Temeraria?

151.677,20
193.542,90
214.876,03

63.198,83
21.333,13
0,00

29,4118%
9,9281%
0,0000%

Se incluye
Se incluye
No se incluye

Es Baja Temeraria
No es Baja Temeraria
No es Baja Temeraria

175.983,47
213.540,54
170.616,92

38.892,56
1.335,49
44.259,11

18,1000%
0,6215%
20,5975%

Se incluye
No se incluye
Se incluye

No es Baja Temeraria
No es Baja Temeraria
No es Baja Temeraria

Medias calculadas
186.706,18
28.169,85
Porcentaje de Baja a partir del cual se considera BAJA TEMERARIA e importe
de la oferta, en valores absolutos, a partir del cual tiene esa consIderación
(Media Aritmética Ofertas incluídas menos 10 unidades porcentuales)

19,51%
27,56%

172.955,12 Media Ofertas incluidas
155.659,61

(*) Una vez que se hayan introducido los datos lo primero que se debe hacer es pulsar el botón gris -celda A14- para ordenar las ofertas por orden creciente
Si, como consecunecia del proceso de exclusión, el número de ofertas a considerar fuese inferior a 3, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
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Al comprovar-se que la proposició econòmica presentada per l’empresa Vialitat i
Serveis, S.L.U. es troba en situació de valors anormals o desproporcionats, la mesa
de contractació acorda requerir a l’empresa Vialitat i Serveis, S.L.U. que en el
termini de 5 dies hàbils justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el
baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del
qual s’hagi definit l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella informació i els
documents que siguin pertinents a aquests efecte.
Així mateix, la mesa acords, que un cop es rebi la justificació per part de l’empresa
es traslladi la mateixa als serveis tècnics perquè emetin informe al respecte.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, llegida l’acta i trobada conforme pels
membres de la mesa, es signa la mateixa, i el Sr. president aixeca la sessió a les
9:45 hores del lloc i data indicats UT-SUPRA.
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