Corporació: AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX
Títol: XARXA D’AIGUA- 1a FASE PUOSC
Pressupost de licitació:

126.315,79 € + 26.526,32 € IVA = 152.842,11 €

Termini d’execució:

3 mesos

INFORME DE VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES AL PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT
Josep Ramon Busquets i Planas, Enginyer Tècnic Industrial, Colꞏlegiat núm. 9026,
tècnic designat per l’Ajuntament de Viver i Serrateix, als efectes d’emetre informe
valorat sobre les quantitats i circumstàncies dels concursants, repecte les condicions
exigides a la convocatòria.
Examinades les ofertes presentades al concurs per a optar a l'adjudicació de l'obra
titulada: XARXA D’AIGUA- 1a FASE PUOSC, es procedeix a realitzar la valoració de
les pliques presentades, segons els criteris contemplats en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeixen l'esmentat concurs:



Oferta econòmica IVA EXCLÒS (no es criteri de valoració)

-A
-B
-C

AÏLLAMENTS I INSTALꞏLACIONS RIAL, SL
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
CALAF TRENCHING, S.L.



Millores a l'obra objecte del contracte.

126.315,79 €
126.212,99 €
126.315,79 €

Millora 1. Renovació de la conducció de la xarxa d’aigües municipal de La
Cantina, de fins a 1.820,00 m de longitud
Renovació de conducció de la xarxa d’aigües municipal de 1.820,00 m, amb un
tub de polietilè d’alta densitat PE 100 de D90 mm, de 16 atm, que s’instalꞏlarà
a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària envoltats de sorra i posterior replè
amb material seleccionat procedent de l’excavació, inclou l'excavació de rasa
en tot tipus de terreny, inclús part proporcional d'excavació de roca amb martell,
si escau, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus.
Aquests tubs s'instalꞏlaran pel costat del camí existent. S’instalꞏlaran dues
ventoses trifuncionals de D50 mm i un desguàs de D63 mm, a l’interior de 3
arquetes de registre de D110 mm, amb tapa circular de fossa de D60 cm, tipus
D400, amb junta elastomèric.
Puntuació: Fins a 61,00. Punts
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Millora 2. Renovació d’ un tram de conducció de la xarxa d’aigües
municipal de cal Gaig, de fins a 451,00 m de longitud
Renovació de la conducció de la xarxa d’aigües municipal de 451,00 m, amb
un tub de polietilè d’alta densitat PE 100 de D63 mm, de 16 atm, que
s’instalꞏlarà a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària envoltats de sorra i
posterior replè amb material seleccionat procedent de l’excavació, inclou
l'excavació de rasa en tot tipus de terreny, inclús part proporcional d'excavació
de roca amb martell, si escau, càrrega, transport a l'abocador i despeses de
gestió de residus. S’instalꞏlaran una ventosa trifuncional D25 mm i un desguàs
de D63mm, a l’interior de 2 arquetes de registre de D110 mm, amb tapa circular
de fossa de D60 cm, tipus D400, amb junta elastomèric.
Puntuació: Fins a 16 punts
Millora 3 Renovació d’un tram de conducció de la xarxa d’aigües
municipal de Salla, de fins a 502,00 m de longitud
Renovació d’un tram de conducció de la xarxa d’aigües municipal de 502,00 m,
amb un tub de polietilè d’alta densitat PE 100 de D110 mm, de 16 atm, que
s’instalꞏlarà a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària envoltats de sorra i
posterior replè amb material seleccionat procedent de l’excavació, inclou
l'excavació de rasa en tot tipus de terreny, inclús part proporcional d'excavació
de roca amb martell, si escau, càrrega, transport a l'abocador i despeses de
gestió de residus. S’instalꞏlaran dues ventoses trifuncionals de D50 mm i un
punt d’aigua a l’interior de 3 arquetes de registre de D110 mm, amb tapa
circular de fossa de D60 cm, tipus D400, amb junta elastomèric.
Puntuació: Fins a 23 punts
Pressupost total de les millores: 79.443.63 (PC IVA exclòs)
Proposta de puntuació:
Fins a 100 punts.

Oferten millores:
-A

AÏLLAMENTS I INSTALꞏLACIONS RIAL, SL
Proposa l’execució del 100% de les millores

-B

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
No proposen l’execució de millores (0%)

-C

CALAF TRENCHING, S.L.
Proposa l’execució de la millora 3

Puntuació (fins a 100 punts):
-A
-B
-C

AÏLLAMENTS I INSTALꞏLACIONS RIAL, SL.
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
CALAF TRENCHING, S.L.
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100,00 Punts
0,00 Punts
23,00 Punts

Resulta en conseqüència que l’empresa A, AÏLLAMENTS I INSTALꞏLACIONS RIAL,
SL, incorre en presumpció d’anormalitat.
S’eleva a la Mesa de contractació que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri,
requereixi a l’empresa la correponent justificació desglossada, raonada i detallada de
les condicions de viabilitat de la seva oferta.
Això és el que informo als efectes corresponguin
Viver i Serrateix, 7 d’agost de 2021

Josep Ramon Busquets i Planas
Enginyer Tècnic Industrial
Colꞏlegiat núm. 9.026
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