Departament de Contractació

ACTA DE LA MESA VIRTUAL DE CONTRACTACIÓ
Número:
Data:
Hora:
Contracte:

60
18/08/2021
9:00h
Execució de l’obra corresponent al projecte de substitució del
paviment de la pista 2 del pavelló poliesportiu Pins Vens. (ex. 1379000007-002917/2021) SOBRE DIGITAL

ASSISTENTS:
President suplent:


Sra. Carme Almirall Viñola, regidora

Vocals permanents:



Sra. Lourdes Abelló Poveda, vocal suplent representant de la Secretaria
General
Sra. Marta Gómez Sanz, Interventora Accidental, vocat representant de la
Intervenció General

Secretaria:


Assumpta Badia Lorenz, Cap del departament de Contractació

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Oberta la sessió ordinària per la secretària a les 9:05 hores, i una vegada comprovada
l’existència del quòrum que cal perquè la sessió pugui ser iniciada, es procedeix a
conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA:
1.- Donar compte de l’informe tècnic del sobre Únic i proposta d’adjudicació, relatiu
al contracte d’execució de l’obra corresponent al projecte de substitució del paviment
de la pista 2 del pavelló poliesportiu Pins Vens. (ex. 1379-000007-002917/2021)
Atès l’informe emès en data 16 d’agost de 2021 per part del Sr. Oscar Villas Garcia,
Cap Departament Projectes i Obres, el qual es transcriu, literalment, a continuació
ASSUMPTE:
PROPOSTA TÈCNICA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE
DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA NÚMERO 2 DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
PINS VENS.
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OSCAR VILLAS GARCIA, tècnic municipal Cap del Departament d’Obres i Projectes de
l'Ajuntament de Sitges, un cop analitzada la documentació aportada per cadascuna de les
empreses que han participat en el procediment obert per a la realització de les obres recollides
al ‘Projecte de substitució del paviment de la pista número 2 del pavelló poliesportiu Pins Vens’,
emet el següent:
INFORME
CONSIDERACIONS PRÈVIES
Vistes les ofertes presentades per les empreses que han participat en el concurs públic per a
l’execució de les obres contingudes al ‘Projecte de substitució del paviment de la pista número
2 del pavelló poliesportiu Pins Vens’,
Vist que la documentació administrativa presentada s'ajusta a la requerida al Plec de Clàusules
Administratives,
CONSIDERACIONS
Una vegada revisades les ofertes econòmiques, correspon a cada licitador, la puntuació
recollida a la taula següent:
Empresa
VIA GLOBAL FLOORING
DECORESPORT SA
B28 CONSSTRUCCIONS SL
METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL
SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL
IZER INGENIERÍA Y ECONÓMIA SL

Oferta

Puntuació

134.915,00
144.114,84
184.348,52
168.890,42
151.063,22
165.007,52

90,00
85,72
67,03
74,21
82,50
76,02

Taula núm. 1.- Puntuacions obtingudes segons ofertes econòmiques
Una vegada revisada la documentació presentada per cadascuna de les empreses ofertants,
per a la resta de criteris objectius diferents del criteri econòmic, els correspon la puntuació
recollida a la taula núm. 2, tenint en compte que:
-

VIA GLOBAL FLOORING ofereix ampliar en 5 trimestres el termini de garantia i més de 7
anys d’antiguitat en el cap d’obra i l’encarregat designats a la realització dels treballs,
però no aporta informes de vida laboral.

-

DECORESPORT SA ofereix ampliar en 5 trimestres el termini de garantia i més de 7
anys d’antiguitat en el cap d’obra i l’encarregat designats a la realització dels treballs,
però només presenta informació de la vida laboral d’un dels treballadors de l’obra. El
PCAP (apartat H del quadre de característiques del contracte) en requereix dos per
donar la puntuació: “Es tracta de puntuar que tant el cap d’obres com l’encarregat tingui
un mínim d’antiguitat. En cas que només una de les figures, cap d’obra o encarregat,
compti amb l’antiguitat exposada, no es puntuarà.”.

-

B28 CONSTRUCCIONES SL ofereix ampliar en 5 trimestres el termini de garantia i més
de 7 anys d’antiguitat en el cap d’obra i l’encarregat designats a la realització dels
treballs, aportant els informes de vida laboral pertinents.
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-

METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL ofereix ampliar en 5 trimestres el
termini de garantia i més de 7 anys d’antiguitat en el cap d’obra i l’encarregat designats a
la realització dels treballs, però no aporta informes de vida laboral.

-

SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL ofereix ampliar en 5 trimestres el termini
de garantia i més de 7 anys d’antiguitat en el cap d’obra i l’encarregat designats a la
realització dels treballs, aportant els informes de vida laboral pertinents.

-

IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA SL ofereix ampliar en 5 trimestres el termini de garantia
i més de 7 anys d’antiguitat en el cap d’obra i l’encarregat designats a la realització dels
treballs, aportant els informes de vida laboral pertinents.

Empresa
VIA GLOBAL FLOORING
DECORESPORT SA
B28 CONSSTRUCCIONS SL
METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL
SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL
IZER INGENIERÍA Y ECONÓMIA SL

Garantia

Antiguitat

Puntuació

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

0,00
0,00
5,00
0,00
5,00
5,00

5,00
5,00
10,00
5,00
10,00
10,00

Taula núm. 2.- Puntuacions obtingudes en la resta de criteris objectius
Una vegada sumades les puntuacions rebudes pels licitadors en el total dels criteris de
valoració, resulten les puntuacions recollides a la següent taula:
Empresa

Puntuació

VIA GLOBAL FLOORING
DECORESPORT SA
B28 CONSTRUCCIONS SL
METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL
SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL
IZER INGENIERÍA Y ECONÓMIA SL

95,00
90,72
77,03
79,21
92,50
86,02

Taula núm. 3.- Puntuacions obtingudes pels licitadors
CONCLUSIONS
Atès que la suma de les puntuacions definitives obtingudes per les diferents empreses
licitadores, ordenades de manera descendent, han estat les següents:
VIA GLOBAL FLOORING  95,00 punts
SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL  92,50 punts
DECORESPORT SA  90,72 punts
IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA SL  86,02 punts
METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL  79,21 punts
B28 CONSTRUCCIONS SL  77,03 punts
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Es proposa que l’empresa VIA GLOBAL FLOORING sigui l’adjudicatària del concurs de les
obres recollides al ‘Projecte de substitució del paviment de la pista número 2 del pavelló
poliesportiu Pins Vens’.
S’adjunta full de càlcul justificatiu.
Cap Departament Projectes i Obres
Àrea de Promoció i Territori
Ajuntament de Sitges

La Mesa de Contractació acorda:
 Donar-se per assabentada i publicar l’informe mitjançant el perfil del contractant pel
coneixement de les empreses.


Acordar elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació a favor de
l’empresa VIA GLOBAL FLOORING SL, segons informe del tècnic responsable
del contracte, d’acord amb el següent ordre de puntuació:
Núm. ordre
1
2
3
4
5
6

Licitador

TOTAL

VIA GLOBAL FLOORING SL
SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SL
DECORESPORT SA
IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA SL
METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL
B28 CONSTRUCCIONS SL

95,00
92,50
90,72
86,02
79,21
77,03

 Notificar a l’esmentada empresa el requeriment de la documentació d’acord amb
l’article 150.2 de la LCSP.
I no havent més afers que tractar s’aixeca la sessió quan son les 9:15 h, donant per
aprovada l’acta en aquesta mateixa sessió, d’acord amb l’article 18.2 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
Sitges a la data de la signatura electrònica.
La Presidenta,
Carme Almirall Viñola

La Secretària,
Assumpta Badia Lorenz

