RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

Ángel Sánchez Rubio, Director General de Barcelona d’infraestructures Municipals SA, com a
òrgan de contractació a la vista de la Proposta de classificació elevada per la Mesa de Contractació
per al procediment de contractació de les “OBRES RELATIVES ALS PROJECTES PER A LA MILLORA
DE QUALITAT DEL SÒL DELS HORTS URBANS DE CAN CADENA (LOT 1); D’UN ÀMBIT ADJACENT A
LA FUTURA AEG DEL PARC DE SANT MARTÍ (LOT 2); DELS JOCS INFANTILS DEL PARC DE SANT
MARTÍ (LOT 3); I JOCS INFANTILS DEL CARRER MENORCA NÚM. 1-17 (LOT 4), AL DISTRICTE DE
SANT MARTÍ, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE” – 070.1619.531 – LOT 1:
HORTS URBANS DE CAN CADENA”, i en base als següents fets:
-Vista l’Acta de constitució de la Mesa de contractació i validació de la documentació
administrativa de data 26 de juny de 2019, a través de les quals es deixa constància, d’una banda,
del compliment dels requeriments administratius establerts en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
-Vista l’Acta d’obertura dels sobres contenidors dels criteris d’adjudicació ponderables mitjançant
un judici de valor, en data 27 de juny de 2019, procedint-se a iniciar l’estudi, anàlisi i valoració del
contingut dels referits sobres.
- Vist l’informe tècnic de valoració de la proposta tècnica de data 4 de juliol de 2019, en el que es
fa constar la valoració dels sobres núm. 2, propostes subjectes a criteris objecte d’un judici de
valor, presentades per cadascun dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració establerts en
l’annex núm.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 4 de juliol de 2019 en la qual s’acorda fer seu
l’informe tècnic de valoració de les propostes subjectes a criteris objecte d’un judici de valor, de
conformitat amb la Clàusula 9.2.3 del Plec de condicions.
-Vista l’Acta d’obertura de les proposicions econòmiques presentades pels licitadors realitzada, en
acte públic, el passat 8 de juliol de 2019.
-Vist l’informe d’homogeneïtzació de data 10 de juliol de 2019.
-Vist l’informe de data 11 de juliol de 2019 de valoració de les ofertes amb criteris tècnics i amb
criteris automàtics, en el que es fan constar les ofertes presumptament anormals o
desproporcionades presentades pels licitadors, d’acord amb els criteris de valoració establerts al
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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-Vist el requeriment fet en data 15 de juliol de 2019 al licitador COYNSA 2000, SL, que ha
presentat una oferta presumptament desproporcionada o anormal.
-Vist l’informe tècnic de data 19 d’agost de 2019, en el que, una vegada analitzat l’informe
justificatiu de l’oferta econòmica incorreguda en baixa anormal i desproporcionada presentada
per COYNSA 2000, SL, es considera que no acredita suficientment la validesa, proporcionalitat i
viabilitat econòmica de l’oferta presentada.
-Vist l’informe de 26 d’agost de 2019 de valoració de les ofertes amb criteris tècnics i amb criteris
automàtics, en el que es fa constar la valoració de les ofertes presentades per cadascun dels
licitadors d’acord amb els criteris de valoració establerts al Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
-Vistes les clàusules 4 i 10 del plec en què s’indica el procediment a seguir per l’adjudicació de
lots.
-Vist l’informe de data 26 d’agost de 2019 de classificació dels licitadors per ordre de preferència
de lot.
-Vista l’acta de la Mesa de contractació de proposta de classificació de data 3 de setembre de
2019.

RESOL:

PRIMER.- CLASSIFICAR les ofertes presentades a la licitació “OBRES RELATIVES ALS PROJECTES
PER A LA MILLORA DE QUALITAT DEL SÒL DELS HORTS URBANS DE CAN CADENA (LOT 1); D’UN
ÀMBIT ADJACENT A LA FUTURA AEG DEL PARC DE SANT MARTÍ (LOT 2); DELS JOCS INFANTILS DEL
PARC DE SANT MARTÍ (LOT 3); I JOCS INFANTILS DEL CARRER MENORCA NÚM. 1-17 (LOT 4), AL
DISTRICTE DE SANT MARTÍ, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE” –
070.1619.531 – LOT 1: HORTS URBANS DE CAN CADENA", de major a menor puntuació, segons
quadre adjunt, en base a l’informe de valoració de les ofertes presentades i admeses de 26
d’agost de 2019 essent el resultat el següent:

Ordre
LICITADORS
obertura

CRITERIS
AUTOMÀTICS

CRITERIS
TÈCNICS

TOTAL

ORDRE
PREFERÈNCIA
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BIGAS GRUP, SLU

65,22

20,50

85,72

3

1

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA

61,51

22,00

83,51

3

3

GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU

49,20

19,50

68,70

3

2

SEGON.- ORDENAR REQUERIR a BIGAS GRUP,SLU, a que aporti, en un termini màxim de SET (7)
dies hàbils comptadors des del dia següent a la seva recepció, la documentació requerida de
conformitat amb l’article 12.8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Barcelona, 3 de setembre de 2019

Ángel Sánchez Rubio
Director General
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