Licitació del contracte d’obres amb motiu de la l’execució dels treballs d’obra civil per a la substitució de
la xarxa d’aigua potable existent en diferents trams dels carrers de la Carretera de la Bunyola, de Sant
Pol de Mar, de Lleida i de la plaça de la Constitució del Prat de Llobregat (àmbit Carretera de la BunyolaLleida). Número expedient C-2021-01.

Acta de la mesa de contractació d’obertura del sobre C i proposta adjudicació
Al Prat de Llobregat, a les 12:00 hores del 26 d’abril de 2021, es constitueix la mesa de contractació,
formada per:
President:

Aureliano García Ruz, Director Gerent d’Aigües del Prat SA

Vocals:

Josep Mateo Marqués, Director de l’Àrea Econòmica i de RR HH
Jordi González Sánchez, Director de l’Àrea Tècnica i de Producció
Domingo Virtus López, Tècnic de Compres

Secretària:

Sole Esbrí Solano, adscrita a l’Àrea de Clients

Amb motiu de l’obertura del sobre digital C tal com s’indicava a l’anunci de la licitació publicat al perfil del
contractant i a la clàusula 19 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regula la
licitació de referència. El pressupost de licitació és de 127.465,86 € més IVA.
No es presenta cap representant de les empreses licitadores.
S’inicia la sessió amb la lectura de les puntuacions obtingudes per les empreses presentades i admeses a
la licitació:
Punts
màxima

COBRA

ESTAYC

IARSA

YIRA

A. Fases i condicionants de les obres

8

4,0

5,0

7,5

5,5

B. Relació d’equips humans i mecànics

3

1,5

2,0

3,0

2,5

C. Programa dels treballs

8

2,0

2,0

8,0

5,0

D. Desenvolupament de l’obra al tram
del c. Lleida, entre C. Marina i Bunyola

6

2,0

2,0

4,0

3,5

25

9,5

11,0

22,5

16,5

Criteris a valorar

TOTAL

Les empreses COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA i ESTAYC SL no han obtingut el mínim requerit
de 12,50 punts per passar a la valoració de l’oferta econòmica. Per aquest motiu, i amb caràcter previ
abans de procedir a l’obertura del sobre C, s’ha procedit a rebutjar les propostes presentades per
aquelles empreses, dins del sistema del SOBRE DIGITAL de la plataforma de contractació.
A continuació, sent les 12:05 h es procedeix a l’obertura del sobre C de la resta d’empreses, que conté
l’oferta econòmica:
-

IARSA OBRES I PROMOCIONS SL (IARSA)
Presenta la quantitat de 100.704,56 € com a pressupost del contracte, més el 21% d’IVA.

-

YIRA Y FERRER SLU (YIRA)
Presenta la quantitat de 94.217,23 € com a pressupost del contracte, més el 21% d’IVA.
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Tot seguit es comprova si alguna de les ofertes presentades pot contenir valors anormals i/o
desproporcionats segons allò establert a la clàusula 20.1 del PCAP, que en al ser dos licitadors es
considera que es troba en aquella circumstància l’oferta que sigui inferior en més d’un 20% a l’altre
oferta. Fet que no es dona entres les dues ofertes presentades.
A continuació es procedeix a valorar les ofertes econòmiques segons la fórmula X= 75*(A/B) que
consta a la clàusula 16.1 del PCAP, arrodonida al segon decimal.
X: és la puntuació que obté l’empresa que es valora
A: preu de licitació menys l’oferta de l’empresa que es valora
B: preu de licitació menys l’oferta més econòmica presentada

Aplicada la fórmula anterior i sumades les puntuacions obtingudes en la valoració dels criteris que
depenen d’un judici de valor, el resultat és:
Criteris
subjectius

Criteris
objectius

TOTAL

IARSA OBRES I PROMOCIONS SL (IARSA)

22,50

60,37

82,87

YIRA Y FERRER SLU (YIRA)

16,20

75,00

91,20

Empresa

A la vista de l’anterior, de l’anterior la mesa proposa a l’òrgan de contractació:
Primer.- Aprovar la puntuació anterior, tot establint l’ordre de classificació següent:
1r. YIRA Y FERRER SLU
2n. IARSA OBRES I PROMOCIONS SL
Segon.- Adjudicar el contracte a l’empresa millor classificada sempre i quan aporti la documentació
acreditativa de les circumstàncies de capacitat declarades i dipositi la garantia definitiva. Si no procedís
a aportar la documentació justificativa i/o dipositar la garantia en el termini atorgat, es procedirà a
adjudicar el contracte a la següent empresa millor classificada.
A les 12:20 h del 26 d’abril de 2021, s’aixeca la sessió de la mesa, estenent-se aquesta acta que signen
tots els assistents en prova de conformitat.

Aureliano García Ruz
President mesa

Josep Mateo Marqués
Vocal

Jordi González Sánchez
Vocal

Domingo Virtus López
Vocal

Sole Esbrí Solano
Secretària mesa
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