TD10-010

CONTRACTACIÓ I COMPRES
Ref.: 2018/11/TAD
/cf
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
A l'Ajuntament de Castellbisbal, essent les 12 hores 30 min del dia 16 d’octubre de 2018, es
reuneixen les persones que a continuació s’indiquen i que integren la Mesa de contractació de
la Corporació Municipal, als efectes de classificar les ofertes presentades i determinar quina és
la millor oferta en el procediment obert simplificat tramitat per a la contractació dels serveis
d’esporga anual dels arbres en carrers i jardins corresponent a les campanyes 2018 i 2019 de
Castellbisbal, expedient 2018/11/TAD.
La Mesa resta integrada per les següents persones:
President:
Sr. Joan Playà Guirado, alcalde de Castellbisbal
Vocals:
Sra. M. José Fernández Ruiz, secretària general.
Sra. Elena Couto Andrés, interventora municipal.
Sr. Josep Brugal Puig, coordinador de Serveis Territorials.
Sr. Martí Roig Sanabra, tècnic municipal especialista en la matèria objecte de contractació.
Secretària:
Sra. Carme Fernández Lao, tècnica auxiliar de Contractació i Compres
Per començar, el Sr. Brugal informa als assistents que segons consta en l’eina Sobre Digital,
en aquesta licitació han presentat oferta un total de set empreses, dins del termini establert
en l’anunci de licitació que finalitzava el passat 13/10/2018 a les 23 h 59 min, les quals han
presentat dins del sobre únic les declaracions responsables exigides així com les
proposicions econòmiques.
L’import de les proposicions econòmiques presentades per les 7 empreses licitadores, IVA
exclòs. ha estat el següent:
1) LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, SL
2) TRATAMIENTO, ACONDICIONAMENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA
3) R.S.AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ, SL
4) JORDI L'ESPIGOL JARDINER, SL
5) ESPAIS VERDS DEL VALLÈS, SA
6) L'AGULLA, CONSTRUCCIÓ I SERVEIS DE PAISATGE, SL
7) ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVÍCOLAS, SL

44.632,38 €
31.298,88 €
41.824,00 €
40.418,06 €
41.519,92 €
39.210,97 €
32.504,74 €

Revisada la documentació administrativa presentada, la Mesa acorda admetre la totalitat de
les ofertes presentades.
Així mateix, la Mesa acorda classificar les ofertes presentades tal com es detalla a
continuació i proposar com a millor oferta la presentada per l’empresa TRATAMIENTO,
ACONDICIONAMENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA per import de 31.298,88 €, IVA exclòs.
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Valoració ordenada de les ofertes

Preu

TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE
LADERAS Y OBRAS, SA

31.298,88

10,000

2 ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVÍCOLAS, SL

32.504,74

9,358

L'AGULLA, CONSTRUCCIÓ I SERVEIS DE
PAISATGE, SL

39.210,97

5,788

4 JORDI L'ESPIGOL JARDINER, SL

40.418,06

5,146

5 ESPAIS VERDS DEL VALLÈS, SA

41.519,92

4,559

6 R.S.AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ, SL

41.824,00

4,397

7 LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, SL

44.632,38

2,902

1

3

Puntuació

D’acord amb aquestes propostes de les empreses, el tècnic especialista en la matèria
objecte de contractació, ha emès un informe amb els càlculs pertinents per tal d’esbrinar si
hi ha ofertes per sota del preu amb valors anormals, d’acord amb el que preveu l’art 85 del
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per RD
1098/2001 de 12.10 en relació a la clàusula administrativa particular 1.15, que conclou que
la proposta núm. 2 presentada per l’empresa TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE
LADERAS Y OBRAS, SA (TALIO) per import de 31.298,88 €, es consideraria inicialment
desproporcionada.
En aquest sentit, els membres de la Mesa acorden acceptar l’informe tècnic com a propi de
la Mesa i consideren inicialment que l’oferta presentada per l’empresa TRATAMIENTO,
ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA (TALIO) conté un preu anormal. Per
aquest motiu, en aplicació del que disposa l’art 159 f) de la LCSP respecte al procediment
obert simplificat, en el cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la major puntuació es
presumeixi que és anormalment baixa, com és el cas, la Mesa acorda requerir a l’esmentat
licitador la justificació de la valoració de la seva oferta.
Obtinguda
aquesta
informació
per
part
de
l’empresa
TRATAMIENTO,
ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA els serveis tècnics municipals la
informaran i, finalment, es valorarà per part de la Mesa la seva inclusió o exclusió de la
licitació en la nova reunió que es convoqui.
Darrera el qual es conclou l’acte, a les 12 h 50 min, de tot el qual estenc la present acta que
com a secretària CERTIFICO.
Datat a Castellbisbal el dia de la signatura del document.
Document signat electrònicament.
El/la secretari/a Tècnic/a Auxiliar (Carme Fernández Lao)
Vist-i-plau, El/la president/a Alcalde (Joan Playà i Guirado)
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