Ref. 2/2018/COOS
Expedient: COOS - Contracte d'obres en obert simplificat
Document: Acta Mesa adjudicació
Assumpte: Obres previstes al projecte tècnic d'adequació del carrer Federico García
Lorca entre el carrer General Prim i el Passeig del Ferrocarril.
A la ciutat de Rubí, a les 11:25 hores del dia 6 de febrer de 2019, es constitueix, convocats en
legal forma els seus membres, la Mesa de contractació de l’Àrea de Serveis Centrals que resta
conformada com tot seguit es detalla:
President:

Sr. Juan López Núñez, Regidor d’Obra Pública.

Vocals:

Sra. Sandra Cerdà Gómez, Interventora de Fons.
Sra. Marta Cuesta García, Secretària general de l’Ajuntament de Rubí.
Sra. Mª Carmen Méndez Arrebola, Coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai
Públic.

Secretària:

Sra. Azahara González López, TAG del Servei de Contractació.

Es constitueix aquesta Mesa de Contractació per a l’adjudicació del contracte d’execució de les
obres del projecte tècnic d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer General
Prim i el Passeig del Ferrocarril.
En data 30 de novembre de 2018 la tècnica del servei de Contractació emet un informe tècnic
per a identificar les ofertes amb valors anormals o desproporcionats de les ofertes presentades
amb el següent resultat:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ iva exclòs

163.762,15 €
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Proposta
Econòmica
iva exclòs

Percentatge
de baixa
respecte al
pressupost
base de
licitació

VIALITAT I SERVEIS SLU

134.022,94 €

18,16%

A59161158

SERXAR SAU

131.009,50 €

20,00%

3

B64410327

CONSTRUCCIONES FERTRES SL

132.811,10 €

18,90%

4

B65528556

TEBANCAT SL

122.657,83 €

25,10%

5

B64143639

HERCAL DIGGERS SL

142.440,90 €

13,02%

6

B64965759

ISEOVA SL

131.337,24 €

19,80%

7

B65349623

CIVILSTONE SL

142.114,22 €

13,22%

8

B59096107

CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ
TRES SL

105.037,04 €

35,86%

MITJANA ARITMÈTICA DE LES OFERTES

130.178,85 €

Núm.
Plica

NIF

1

B64311913

2

LICITADORA

10 PUNTS PERCENTUALS

13.017,88 €

MITJANA MÉS EL 10%

143.196,73 €

MITJANA MENYS EL 10%

117.160,96 €

“La mitjana de l’oferta econòmica dels licitadors és 130.178,85€. Es calcula l’import corresponent a 10
unitats percentuals per sobre de la mitjana, que correspon a 143.196,73€. Cap de les ofertes es superior
a aquest import per tant no s’ha de calcular una nova mitjana. Es calcula l’import de 10 unitats
percentuals per sota de la mitjana que correspon a 117.160,96€, per tant totes les ofertes que siguin
inferiors a aquest import es poden considerar baixes anormals o desproporcionades.
Analitzades les ofertes sota els paràmetres de l’art. 85.4 del RGLCAP es conclou que l’oferta
de l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES S.L. amb NIF B59096107
presenta valors anormals o desproporcionats.”
La Mesa de Contractació constituïda en data 30 de novembre de 2018, fa seu aquest informe i
acorda per unanimitat requerir i notificar a l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ TRES S.L. amb NIF B59096107 per tal que aporti la documentació necessària
que justifiqui plena i oportunament la viabilitat de l’oferta presentada en el termini de 5 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’acord amb l’article 149 de la LCSP, atès que

Expedient:2/2018/COOS
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 12432775404174116376 a
https://seu.rubi.cat
2/6

es presumeix que ha estat formulada en termes que la fan anormalment baixa segons l’establert a l’article
85 del RGLCAP.
En data 4 de desembre de 2018 amb número de Registre de Sortida 2018018139 s’emet
requeriment a l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES S.L. amb NIF
B59096107 per tal que aporti la justificació de la baixa desproporcionada i en data 20 de
desembre de 2018 amb número de Registre d’Entrada 2018039483 l’empresa aporta la
documentació per a dita justificació.
En data 22 de gener de 2019 la coordinadora de l’àmbit d’obra i espai públic, un cop revisada la
documentació aportada per l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES S.L.
amb NIF B59096107, emet informe favorable sobre la justificació de la baixa desproporcionada
amb les següents conclusions:
“Un cop analitzada la documentació aportada pel licitador, es conclou que aquest justifica de
forma raonada i detalladament el baix nivell dels seus preus i que aquesta justificació es basa
en el punt (b) contemplat en l’article 149.4 de la referida LCSP i per tant s’informa
favorablement la justificació de l’oferta presentada en presumpció d’anormalitat per l’empresa
CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES SL per la licitació de les obres del projecte
Adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer General Prim i el Passeig del
Ferrocarril.”
En data 23 de gener de 2019 s’emet informe tècnic sobre la valoració dels criteris avaluables
de forma automàtica i proposta d’adjudicació, signat per la tècnica del servei de Contractació i
la coordinadora de l’àmbit d’Obra i Espai Públic del què es desprèn la següent avaluació final:
Puntuació
Puntuació
Puntuació
Puntuació treballadors
termini
Total
experiència experiència a contractar
garantia
Puntuació
cap d'obra encarregat
en situació
>12
(màxim
> 2 anys
> 5 anys
legal
mesos
100
(fins a 5
(fins a 5
desocupació
(fins a 10
punts)
punts)
punts)
(fins a 10
punts)
punts)

NIF

LICITADORA

Puntuaci
ó oferta
econòmic
a
(fins a 70
punts)

8

B59096107

CATALANA
D'INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ
TRES SL

70,00

8,57

5,00

5,00

6,00

94,57

4

B65528556

TEBANCAT SL

49,00

10,00

5,00

5,00

5,00

74,00

6

B64965759

ISEOVA SL

38,65

5,71

5,00

5,00

6,00

60,36

3

B64410327

CONSTRUCCIO
NES FERTRES
SL

36,89

7,14

5,00

5,00

3,00

57,04

1

B64311913

VIALITAT I
SERVEIS SLU

35,45

7,14

5,00

5,00

1,00

53,59

Núm.
Plica
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7

B65349623

CIVIL STONE SL

25,80

5,71

5,00

5,00

10,00

51,52

2

A59161158

SERXAR SAU

39,04

7,14

5,00

-

0,00

51,18

5

B64143639

HERCAL
DIGGERS SL

25,41

7,14

5,00

5,00

2,00

44,56

“Conclusions
Proposar a l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES S.L. amb NIF
B59096107 com adjudicatària del contracte Obres previstes en el projecte tècnic
d’adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer General Prim i el Passeig del
Ferrocarril, per un import de 127.094,82€ (iva inclòs) segons l’oferta presentada per
l’empresa, donat que acompleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de condicions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor
qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 105.037,04 euros pressupost net i 22.057,78 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 72 mesos i el número de treballadors a contractar en
situació de desocupació és de 6 persones.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb una
experiència de 12 anys i un encarregat amb una experiència 25 anys.”
L’experiència que es valora en l’informe de criteris automàtics senyalat (12 anys en el cas del cap d’obra i
25 anys en el cas de l’encarregat d’obra) és la que l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ TRES S.L. amb NIF B59096107 presenta en la seva oferta com a experiència
superior als 2 anys previstos com a solvència tècnica en la clàusula 5 del PCAP en el cas del cap d’obra i
superior als 5 anys previstos com a solvència tècnica en el cas de l’encarregat d’obra.
Atès que la valoració efectuada del criteri de valoració referent a la qualitat de l’equip tècnic (cap d’obra i
encarregat) té caràcter provisional a resultes de l’acreditació dels anys d’experiència per part de
l’empresa que es proposa com a adjudicatària, la puntuació total obtinguda per aquesta empresa també té
caràcter provisional.
En base a l’anterior, la Mesa de contractació, en la mateixa sessió, acorda per unanimitat:
Primer.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ l’adjudicació del contracte d’execució
de les obres del projecte tècnic d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer
General Prim i el Passeig del Ferrocarril, de conformitat amb el previst a l’informe tècnic referent a la
valoració dels criteris automàtics de les ofertes econòmiques i proposta d’adjudicació emès i signat en
data 23 de gener de 2019 per la tècnica del Servei de Contractació i la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i
Espai Públic, que la Mesa fa seu, a l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES
S.L. amb NIF B59096107, per un import de 127.094,82€ (iva inclòs) segons l’oferta presentada
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per l’empresa, donat que acompleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor
qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 105.037,04 euros pressupost net i 22.057,78 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 72 mesos i el número de treballadors a contractar en
situació legal de desocupació és de 6 persones.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb una
experiència de 12 anys i un encarregat amb una experiència 25 anys.
L’experiència que es valora en l’informe de criteris automàtics senyalat (12 anys en el cas del cap d’obra i
25 anys en el cas de l’encarregat d’obra) és la que l’empresa presenta en la seva oferta com a experiència
superior als 2 anys previstos com a solvència tècnica en la clàusula 5 del PCAP en el cas del cap d’obra i
superior als 5 anys previstos com a solvència tècnica en el cas de l’encarregat d’obra.
Atès que la valoració efectuada del criteri de valoració referent a la qualitat de l’equip tècnic (cap d’obra i
encarregat) té caràcter provisional a resultes de l’acreditació dels anys d’experiència per part de
l’empresa que es proposa com a adjudicatària, la puntuació total obtinguda per aquesta empresa també té
caràcter provisional.
Segon.- REQUERIR a l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES S.L. amb
NIF B59096107 que ha obtingut la millor puntuació perquè aporti tota la documentació requerida a la
clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars i tota la que justifiqui els criteris de solvència
econòmics, financers i tècnics previstos a la clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars,
de conformitat amb l’article 159 de la LCSP, així com la documentació acreditativa del criteri de
valoració regulat a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars relatiu a la qualitat de
l’equip tècnic, cap d’obra i encarregat, que ha estat valorat amb caràcter provisional.
Tercer.- NOTIFICAR el requeriment previ a l’adjudicació a l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ
I CONSTRUCCIÓ TRES SL amb NIF B59096107 mitjançant la remissió del corresponent ofici
per part de la secretària de la mesa.
Essent les 11:35 hores, s’acaba aquesta obertura i s’aixeca la present acta que signen els i les
membres de la Mesa.
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Tècnica administració general

Coordinadora de l'Ambit
d'Obra i Espai Públic

AZAHARA GONZALEZ
LOPEZ

M. Carmen Méndez Arrébola

06/02/2019 13:19:25

06/02/2019 13:48:01

La secretària

La interventora

MARTA CUESTA GARCÍA

Sandra Cerdà Gómez

06/02/2019 13:59:52

06/02/2019 21:47:39

El regidor delegat d'Obra pública

JUAN LOPEZ NUÑEZ

07/02/2019 12:09:38
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