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ACTA CORRESPONENT A L’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. B): DE LES
PROPOSICIONS PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, CONVOCAT PER L’AJUNTAMENT DE CARDONA PER A LA
CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “PROJECTE EXECUTIU D’INTERVENCIÓ
GENERAL A LA FAÇANA DE LLEVANT DE L’EDIFICI SITUAT A L’AV. DEL
RASTRILLO, NÚM. 31 DE CARDONA”.
Al Saló de Sessió de l’Ajuntament de Cardona, a les 12:00 hores del dia 12
de novembre de 2019, es constitueix la Mesa de contractació per procedir a
l’obertura del sobre B) que conté la documentació acreditativa dels criteris
d’adjudicació quantificables automàticament, presentada en el procediment
obert simplificat convocat per a la contractació, si s'escau, de l’obra i
subministrament “PROJECTE EXECUTIU D’INTERVENCIÓ GENERAL A LA
FAÇANA DE LLEVANT DE L’EDIFICI SITUAT A L’AV. DEL RASTRILLO,
NÚM. 31 DE CARDONA.”
Aquest acte té lloc davant els següents membres:
President:

FERRAN
ESTRUCH
TORRENTS,
l’Ajuntament de Cardona.

Alcalde-President

de

LLUIS ORIOLS RODRÍGUEZ, arquitecte municipal
MARTÍ SERRA CASANOVAS, responsable dels Serveis
econòmics
BRÍGIDA MANAU VILA, secretària-interventora accidental
M.CARME FUENTES POYATOS, secretària de la Mesa
En aquest acte públic no s’han presentat cap de les empreses licitadores.
A continuació, es procedeix a l’obertura del sobre B que conté:
Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
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A).- Preu ofertat i baixa econòmica..............................fins a 60
punts.
La baixa econòmica es valorarà sobre el pressupost base de licitació.
Es puntuarà el menor preu sense variació de les qualitats i especificacions
tècniques del projecte. La puntuació màxima serà de 60 punts.
Aquest criteri serà valorat d'acord amb la fórmula següent:
B
P = 60 x ------O
On:
P: Puntuació de l’oferta.
B: Pressupost de l’oferta mes baixa de les considerades d’entre les
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Vocals:
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presentades pels licitadors.
O: Pressupost de l’oferta que es puntua.
S'escull aquest criteri per tal d'afavorir la competitivitat econòmica en la
presentació d'ofertes.
Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin
anormalment baixes o desproporcionades.
B).- Ampliació del termini de garantia de l'obra........fins a 20 punts.
Es puntuarà aquells licitadors que ofertin un període superior de garantia de
l'obra a un any des de la data de recepció, i d'acord amb la següent
baremació:





Per
Per
Per
Per

un
un
un
un

període
període
període
període

de
de
de
de

garantia
garantia
garantia
garantia

de
de
de
de

dos anys (1 any ampliació): 5 punts
tres anys (2 anys d'ampliació): 10 punts
quatre anys (3 anys d'ampliació): 15 punts
cinc anys (4 anys d'ampliació): 20 punts

C).Millora
relativa
a
d’amidaments........fins a 20 punts.

l’assumpció

d’excessos

Es puntuarà aquells licitadors fins a un màxim de 20 punts aquelles
propostes per les quals el licitador es comprometi, mitjançant declaració
responsable, a assumir econòmicament fins al 10% d’increment del
pressupost d’execució material de l’obra per excés d’amidament de les
partides d’obra que integren el projecte, sense cost per a l’Ajuntament.
La puntuació d’aquest criteris es portarà a terme de la següent manera:




Assumpció de fins al 10% d’excés d’amidament sense cost per
l’ajuntament: 20 punts
Assumpció de fins al 5% d’excés d’amidament sense cost per
l’ajuntament: 10 punts
No assumpció: 0 punts

S'escull aquest criteri per tal d'assegurar que el preu del contracte no serà
objecte de variacions.

Es llegeixen les ofertes presentades, que dóna com a resultat:
SOBRE B: CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
LICITADOR

PREU

AMPLIACIO

MILLORA
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S'escull aquest criteri per tal de millorar la qualitat de l'obra.

OFERTAT I
BAIXA
ECONOMICA
(fins 60
punts)

TERMINI
GARANTIA
(fins a 20
punts)

EXCESSOS
AMIDAMENTS
(fins a 20
punts)

CONSTRUCTORA D’ARO, SL

215.652,38

1+4: 5 anys

10%

RECOP RESTAURACIONS
ARQUITECTÒNIQUES, SL

254.365,88

1+4: 5 anys

10%

REHATEC FAÇANES, SA

239.400,13

1+4: 5 anys

5%

CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL
VALLES, SL

215.652,38

1+4: 5 anys

10%

EXCAVACIONS COTS CODINA, SL

206.300,00

1+4: 5 anys

10%

MON VERTICAL

243.713,18

1+4: 5 anys

5%

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

252.027,49

1+4: 5 anys

10%

Reunida tota la documentació aportada i comprovades les 7 ofertes
presentades, la Mesa de Contractació
ACORDA:
Encarregar als serveis tècnics municipals l’informe de valoració sobre els
criteris de selecció, abans esmentats i de la major idoneïtat de les empreses
presentades.

President
Ferran Estruch i Torrents
Alcalde-President
Vocals
Lluís Oriols Rodríguez
Arquitecte municipal
Martí Serra Casanovas
Responsable dels Serveis Econòmics
Brígida Manau i Vila
Secretaria-Interventora accidental
M. Carme Fuentes Poyatos
Secretaria de la mesa de contractació
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Es dóna per finalitzat l’acte, essent les dotze hores quinze minuts, que per
tal de donar compliment a la normativa de contractació vigent, s’estén la
present acta que signen a continuació.

