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Acta de la Mesa de descàrrega, obertura, examen i valoració dels sobres on figuren la
documentació administrativa i l’oferta avaluable d’acord amb els criteris objectius
(SOBRE ÚNIC)
Contracte: Dret Administratiu

Unitat promotora: DEPARTAMENT DE
PROJECTES I OBRES

Tipus: Obres.
Expedient: CTN2001095
Procediment: Obres Obert simplificat
Criteris d’adjudicació: Oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu
Títol: EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA INSTAL·LACIÓ DE 9 PIEZÒMETRES A LA
PROVÍNCIA DE TARRAGONA. TM DIVERSOS
Import €
Valor estimat del contracte (sense IVA)
Pressupost licitació:
Termini d’execució: SIS (6) MESOS

311.784,57 €
311.784,57 €

IVA €

Import total €

65.474,76 €
65.474,76 €

377.259,33 €
377.259,33 €

Identificació de la sessió:
Data: 22 de març de 2021.
Horari: 11:30 hores.
Lloc: Acte virtual eina TEAMS
Hi assisteixen:
Presidenta per delegació: Elisabet Mas Asturias, Directora de l’Àrea d’execució
d’Actuacions.
 Vocal : Sílvia Esteve Garcia, Cap del Departament de Gestió Administrativa.
 Vocal: Antoni García Esteban, Titular de l’Òrgan de Control Econòmic Financer.
 Vocal suplent: Genoveva Morales Guarch, Lletrada de la Unitat Singular de Coordinació i
Assessorament Jurídic.
 Secretària: Anna Maria Ribó Mesquida, Cap del Departament de Contractació.
Ordre del dia:
1. Descàrrega, obertura, examen i valoració de la documentació del Sobre Únic presentada
pels licitadors mitjançant l’eina del sobre digital de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública.
2. Detecció ofertes anormals
3. Desempat ofertes
Desenvolupament de la sessió:
1. La Presidenta obre la sessió i d’acord amb la següent relació d’empreses presentades
segons certificat de l’eina Sobre Digital:
1.
2.
3.
4.
5.

PERFORACIONES IBERICAS, S.A.
CATALANA DE PERFORACIONS, S.A.
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
PERFOLLAC, S.L.
UTE ANUFRA-NEOTEST
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sol·licita als membres assistents a la Mesa que declarin si tenen cap relació o interès
personal, familiar, professional, econòmic, polític o qualsevol altre interès compartit amb les
empreses presentades.
Tots els membres assistents a la Mesa declaren que no tenen cap relació o interès personal,
familiar, professional, econòmic, polític o qualsevol altre interès compartit amb les empreses
presentades.
2. A continuació, la Mesa procedeix a l’obertura, revisió i valoració de la documentació
descarregada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública formada per la
documentació administrativa, l’oferta econòmica conforme al model previst en l’annex 2 del
Plec i l’oferta de qualitat sotmesa a criteris automàtics conforme al model previst en l’annex
3 del Plec.
3. Un cop finalitzat l’acte, la Presidenta convida als assistents a que manifestin els seus
dubtes o demanin les explicacions que estimin necessàries sobre l’acte que s’acaba de
celebrar.
Acords:

1. Són admeses i acceptades per la Mesa les propostes de les empreses i un cop efectuats
els càlculs per a la determinació de l’existència d’ofertes presumptament anormals
establerts a l’apartat I del quadre de característiques del procediment de contractació del
Plec de Clàusules Administratives Particulars i avaluades i classificades les ofertes, les
empreses han obtingut les següents puntuacions totals i parcials en aplicació dels criteris
de valoració establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars
EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA INSTAL·LACIÓ DE 9 PIEZÒMETRES A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA. TM DIVERSOS. CTN2001095
PUNTUACIÓ TOTAL

Empresa
CATALANA DE
PERFORACIONS, SA
UTE ANUFRANEOTEST
AQUATEC,
PROYECTOS PARA
EL SECTOR DEL
AGUA, SAU
PERFOLLAC, SL
PERFORACIONES
IBERICAS, SA PERFIBESA-

Import
Total

CRIT. AUTOMATICS
Partic.
Funcions
Total
delegat
Assign.
Cri. Aut.

Baixa

Baixa B. Mitj. Ob.

Oferta
Anormal

265.016,88

15,00%

-3,90%

NO

15,00

5,00

265.016,88

15,00%

-3,90%

NO

15,00

282.133,86
296.200,00

9,51%
5,00%

1,59%
6,10%

NO
NO

0,10%

NO

277.488,27

11,00%

BAIXA MITJANA

277.171,18

11,10%

Import Licitació

311.784,57

Preu més baix

265.016,88

Punt.
Econ.

Punt.
Total

20,00

80,00

100,00

5,00

20,00

80,00

100,00

15,00
15,00

5,00
5,00

20,00
20,00

75,61
72,00

95,61
92,00

15,00

0,00

15,00

76,80

91,80
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Per tot això s’acorda:
1. D’acord amb la puntuació total obtinguda per cada licitador admès i atès que s’ha produït
un empat a 100,00 punts en la puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de
la qualitat entre les ofertes de l’empresa CATALANA DE PERFORACIONS SA i la UTE
ANUFRA-NEOTEST, d’acord amb allò especificat a la clàusula 13.3 Plec de Clàusules
Administratives Particulars la Mesa acorda atorgar un termini de 3 dies hàbils per tal que
les dues empreses mencionades anteriorment aportin mitjançant la Plataforma de Serveis
de Contractació la documentació acreditativa dels criteris de desempat en aquest ordre
de prelació tal i com s’especifica al Plec de Clàusules Administratives Particulars:.

La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del
termini de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge
de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.
Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones
amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la
normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa
licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en la seva plantilla.
La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei
44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses
d’inserció, que compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per
tenir dita consideració.
En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o
assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb
personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació
directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius
estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial
corresponent.
La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just
per a l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en
els quals hi hagi alternativa de comerç just.
La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.
Barcelona, 22 de març de 2021
Secretària
Anna Ma Ribó Mesquida

Presidenta per delegació
Elisabet Mas Asturias
(p.d Resolució TES/657/2011 de 24/2)
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