Expedient núm.: 1185/19
Acta de la Mesa de Contractació d'Obertura del Sobre únic
Procediment:Contracte d’obres procediment obert simplificat

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
A l'Ajuntament de Cervera, el dimarts 04 de maig de 2021, a les 10:00 hores, es constitueix la Mesa de Contractació
per a l'adjudicació del següent contracte:
Tipus de contracte:
Objecte del contracte:
Procediment de contractació:
Tipus de Tramitació:
Valor estimat del contracte:
Pressupost base de licitació IVA exclòs:
IVA 21 %:
Pressupost total de licitació IVA inclòs:
Durada del contracte

Contracte d’obres
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CERVERA
Obert simplificat
Ordinària
189.163,59 € IVA exclòs
189.163,59 €
39.724,35 €
228.887,94 €
3 mesos

___________
La composició de la taula és la següent:
President
Interventora de la Corporació (Vocal)
Arquitecte municipal (Vocal)
Secretari de la Mesa

Sr. Joan Santacana Vélez (Paer en cap)
Sra. Silvia Querol Sans
Sr. Jordi Carner Costa
Sra. Míriam Medico

Convidat, Sr. Alfred Gutiérrez Currià, enginyer municipal
Excusa la seva assistència la Secretària de la Corporació, la sra. Neus Roura Serra
1. OBERTURA DELS REQUERIMENTS DE DOCUMENTACIÓ
El President acorda procedir a l’obertura dels documents que es van requerir a les sis empreses licitadores, que no ho
havien pogut presentar. Tota la documentació s’ha presentat dins el termini de 5 dies hàbils:
- Escala Solar, SL presenta el document d’inscripció al RELI i diferent documentació.
- AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U. presenta el DEUC i el RELI
- CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L presenta el DEUC
- COMET MARTINEZ BOIX,SL presenta el RELI
- Energrup Bio-Renovables, S. L. Presenta el DEUC
- WATT ENERGIA, SL presenta el DEUC

A continuació, es procedeix a l’obertura de la documentació justificativa de la viabilitat de les ofertes amb valors
anormals o desproporcionats.Tota la documentació s’ha presentat dins el termini de 5 dies hàbils:
-AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA) presenta un informe explicatiu del contingut
de la seva oferta i que en resum és el següent: l'estalvi que fa possible l'oferiment de la baixa deriva de diverses
circumstàncies, entre les quals: La utilització d'un vehicle propi que ja es troba amortitzat i la contractació d'un rènting
flexible per a la furgoneta.La reducció de la subcontractació i l'execució del contracte amb mitjans propis i amb altres
mitjans integrats en el grup ALDESA (de la qual és filial).La inclusió de ACISA en el grup de compra del grup ALDESA
permet obtenir substanciosos descomptes.La reducció del benefici industrial i de les despeses generals. S’adjunta una
justificació econòmica de l’oferta.
Després del seu anàlisi, la Mesa acorda acceptar, per unanimitat, la valoració realitzada considerant justificada la
viabilitat de l'oferta amb valors anormals o desproporcionats.
-COMET MARTINEZ BOIX,SL. presenta un document justificatiu de les condicions que determinen l’oferta econòmica
presentada i que, en resum, són: la oferta compta amb l’experiència del personal de l’empresa i la dotació de recursos
suficients per al muntatge indicat en la present licitació sense necessitat de subcontractació. S’adjunta taula de càlcul
per a la justificació de l’oferta econòmica presentada i ofertes econòmiques dels materials correctament definits.
Després del seu anàlisi, la Mesa acorda acceptar, per unanimitat, la valoració realitzada considerant justificada la
viabilitat de l'oferta amb valors anormals o desproporcionats.
-Energrup Bio-Renovables, S. L. presenta una justificació de la valoració de l’oferta, i que es resumeix en:
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Per tant, la Mesa els declara a tots admesos.

El preu final ofertat es resultat d’aplicar els preus de materials dels nostres proveïdors més la mà d’obra necessaria per
a l’execució dels treballs; es a dir s’ha fet una estimació de pressupost d’execució material estricta. Energrup Bio
Renovables S.L. és una empresa amb molts anys d’experiència en el sector i amb relacions comercials estables amb
diversos proveïdors que ens ofereixen excel·lents descomptes. Revisada la documentació de projecte considerem que
es tracta d’un projecte habitual que no presenta riscos d’execució, que permet seguir un mètode constructiu estandar i
que no requereix de sol·lucions excepcionals que podrien provocar desviacions de costos. Adjunta llistat de
pressupostos i del pressupost i descomposats.
Després del seu anàlisi, la Mesa acorda acceptar, per unanimitat, la valoració realitzada considerant justificada la
viabilitat de l'oferta amb valors anormals o desproporcionats.
-Instal·lacions Legalitzacions i Projectes S.L. presenta una resposta al requeriment en el sentit que es va cometre una
errada en el sumatori, desviant així la oferta final i quedant com a resultat un valor anormal o desproporcionat.
En el mateix escrit renuncien a l’opció de participar en la licitació.
La Mesa accepta, per unanimitat, el desestiment d’Instal·lacions Legalitzacions i Projectes S.L.
2. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES
Per tant, es procedeix a la classificació de les ofertes amb el següent resultat:

3.PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
En conseqüència, la Mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació a AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES, S.A. (ACISA)
4.REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I D’EMPRESES CLASSIFICADES

No obstant, en la documentació presentada es comprova que manca la declaració responsable de la vigència de les
dades que inclou el certificat d’inscripció al ROLECE; declaració de no estar afectat de causa d’incompatibilitat;
certificats d’estar al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social.
A més, caldrà aportar la documentació següent que no consta en l’esmentat Registre, d’acord amb la clàusula 15 del
plec administratiu: Declaració sobre el volum de negocis, en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte,
referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències del referit volum de negocis; Informe/Informes d’institucions
financeres o, en el seu cas, justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals;
Relació numèrica (sense descripció) de les principals obres o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui
només les dates d’entrada en funcionament i duració; Titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del
personal directiu de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte.
5.REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
Així mateix, la Mesa de contractació acorda que es requereixi a l'empresa licitadora AERONAVAL DE
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA) tota la documentació esmentada, necessària per tal de
procedir a l'adjudicació del contracte, i haver constituït la garantia definitiva per quantia de 6.866,86 €, 5% del preu final
ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, en el termini màxim de deu (10) dies hàbils.
El President dona per acabada la reunió a les 13.00 hores. I perquè quedi constància del tractat, jo, el Secretari,
redacto Acta que sotmeto a la signatura del President i Vocals.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Posteriorment, la Mesa procedeix a comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que
l’empresa està degudament constituïda, el signatari de la proposició té poder per a formular l'oferta, ostenta la
solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas la classificació corresponent i que no està incursa en cap
prohibició per contractar

