Procediment: Contractació
Expedient: 51/2021/SQSCR

ACTA D’OBERTURA
Data: 19/10/2021
PROCEDIMENT/CONTRACTE
Naturalesa jurídica:
Classe:
Tramitació:
Denominació

Administrativa
Obres
Ordinària
Obres de connexió de la Via Verda que prové de Bellaterra
amb el carrer de l'Oreneta, al sector de Castelltort

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Presidenta:

Titular:

Elisabeth Oliveras i Jorba, alcaldessa

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Titular:
Titular:
Titular:
Titular:

Francesc Fortuny Agramunt, arquitecte municipal
Enric Teixidó Martínez, arquitecte tècnic municipal
Pere Gallego Cañizares, secretari accidental
Montserrat Moles Llamas, interventora accidental

Secretària:

Titular:

Sílvia Planas Pitarch, tècnica del Servei de Secretaria.

DADES DE L’OBERTURA DEL SOBRE I ACTUACIONS
Sílvia Planas Pitarch, tècnica d’Administració General, com a secretària de la mesa
constituïda als efectes de la licitació descrita en l’apartat “procediment”, faig constar:
1- Proposicions presentades:
Que d’acord amb el certificat del secretari accidental de data 18 d’octubre de 2021,
durant el termini per presentar les ofertes que va finalitzar el mateix dia 18 d’octubre
de 2021 a les 14:00 h, van tenir entrada a la plataforma electrònica Vortal les
següents proposicions:
Referència de
l’oferta

Raó social

NIF

Data de
presentació

1

PT1.RPL.3185130

CURNAL INVEST, S.L.

B65176307

15/10/2021
18:36:21

2

PT1.RPL.3185347

CAN PIPA SL

B17130287

18/10/2021
11:22:43

2- Obertura del sobre únic:
Que el dia 19 d’octubre de 2021 s’ha procedit a l’obertura electrònica del sobre únic
per tots els membres de la Mesa de licitació, comprovant que ambdues empreses
licitadores han presentat correctament la documentació administrativa exigida
d’acord amb la clàusula 27 del PCAP i han acreditat la seva inscripció al RELI.
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Per tant, la relació de licitadors admesos és la següent:
Raó social

NIF

1

CURNAL INVEST, S.L.

B65176307

2

CAN PIPA SL

B17130287

3- Valoració matemàtica de les ofertes:
A continuació es procedeix a la valoració matemàtica de les ofertes presentades i el
resultat és el següent:
Raó social

Millora
econòmica

Ampliació
garantia

Millores
tècniques

Puntuació
total

1

CURNAL INVEST, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

2

CAN PIPA SL

60,00

10,00

30,00

100,00

El full de càlcul amb el detall de la valoració s’annexa a aquesta acta i en forma part.
4- Classificació de les proposicions:
D’acord amb la puntuació obtinguda, la mesa de licitació classifica les proposicions
presentades per cada lot de la següent forma:
Raó social
1

CAN PIPA SL

2

CURNAL INVEST, S.L.

Puntuació total
100,00
0,00

5- Proposta d’adjudicació:
La Mesa, per unanimitat i d’acord amb la puntuació assolida per les ofertes admeses,
decideix elevar a l’òrgan de contractació proposta d’adjudicació a favor del següent
licitador:
CAN PIPA SL
B17130287
Carrer Mas Costa, núm. 8
17470 Sant Pere Pescador
Per un preu de contracte de 78.957,10 €, dels quals 65.253,80 € corresponen a la
base imposable i 13.703,30 € corresponen al 21% de l’impost sobre valor afegit.
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Amb les millores següents:
-

Ampliació del termini de garantia en 15 mesos.

-

Millora de la plantació de vegetació prevista d’hidrosembra, inclòs en el
capítol 6 “Enjardinament” del projecte, consistent en la barreja de llavors per
tal d’aconseguir una major qualitat de la protecció dels talussos resultants, en
les condicions previstes al punt 3.1 de la clàusula 29 del PCAP.

-

Millora en el recorregut i la senyalització de la via verda mitjançant el
subministrament i instal·lació dels plafons informatius descrits al punt 3.2 de la
clàusula 29 del PCAP.

-

Millora en el mobiliari urbà mitjançant el subministrament i col·locació de 2
unitats de bancs segons la descripció prevista al punt 3.3 de la clàusula 29 del
PCAP, enlloc de la col·locació dels 2 bancs de travesses de fusta previstos al
projecte.

La present proposta d’adjudicació es fa d’acord amb la proposició econòmica més les
millores presentades per l’esmentat licitador, en els termes i requisits previstos al plec
de clàusules administratives particulars i el projecte executiu de l’obra.
D’acord amb la clàusula 34 del PCAP, el servei de contractació procedirà a requerir a
l’empresa per a què, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar des del següent a
aquell en què es rebi el requeriment, presentin la documentació justificativa definida a
l’esmentada clàusula.
A continuació, la Mesa dona per acabada la sessió.
DILIGÈNCIA:
I perquè així consti, signo la present acta d’obertura per a l’adjudicació del contracte
administratiu de referència a l’apartat “procediment”, la qual presenta un cos de 3
pàgines, a Sant Quirze del Vallès a la data de la signatura.
La secretària de la mesa,
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