Ajuntament de L’Espluga de Francolí
Departament: Secretaria
Exp. 2018/260/07
OBRA: "CAMÍ D’CCÉS AL DIPÒSIT D’AIGUA DE SANT MIQUEL”
ACTA VALORACIÓ DELS SOBRES NÚM. 2
Sistema d'adjudicació: procediment obert amb un diversos criteris de
selecció
Tramitació: ordinària
A L’Espluga de Francolí a 25 de setembre de dos mil divuit, al despatx de
secretaria de l'Ajuntament, essent les setze hores i cinquanta minuts, es reuneix la
Mesa de Contractació de l'Ajuntament formada pels senyors Sr. Joan Amigó
Morató, regidor d’obres que actua com a president, el Sr. Josep Maria Caffarel
Serra, Secretari-Interventor municipal i la Sra. Ester Borrull Hernández, Técnica
d’administració general de l’ajuntament, que a més actua de secretari de la Mesa.
El motiu de la sessió es procedir a l’estudi de la documentació tramesa per part de
l’empresa CISA SL, per establir si s’ha justificat convenientment la baixa
desproporcionada que va oferir en la seva plica.
En aquest sentit és dona lectura de l’informe emès per part del tècnic municipal en
el que literalment es diu el següent:
La Mesa de Contractació del procediment licitatori per l'adjudicació, mitjançant
procediment obert amb diversos criteris de selecció, de l'obra "Pavimentació del
camí d'accés al dipòsit de Sant Miquel" reunida en sessió pública el 24 de juliol
de 2018, a la vista de les ofertes econòmiques presentades va acordar, en
relació a la presentada per l'empresa CISA, S.L. atenent que ha ofert una
proposta amb una baixa del 29,11 %, superant per tant el límit del 20%
establert a la base 10.2 del Plec de clàusules administratives particulars que
regeixen la licitació, que es procedís a requerir a l'empresa Catalana
d'Infraestructures i Serveis Associats, S.L. (CISA, S.L.) per tal que en el termini
màxim de deu dies hàbils a partir del següent en que rebi el requeriment,
justifiqui, raonadament i detalladament, el baix nivell dels preus o els costos de
l'oferta presentada.
En data 2 d'agost de 2018, am registre d'entrada número 2024, el senyor David
Claramunt Mato, en representació de l'empresa Catalana d'Infraestructures i
Serveis Associats, S.L., presenta documentació justificativa econòmica en
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relació a la contractació de les obres de "Pavimentació del camí d'accés al
dipòsit de Sant Miquel".
En data 5 de setembre de 2018 el tècnic sotasignat emet informe amb la
següent valoració:
• Cal requerir a l'empresa Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats,
S.L. que presenti justificació del preu de subministrament de formigó d'una
empresa que, per distància a l'obra pugui fer-ho en un temps que garanteixi
les característiques idònies d'aquest material. El pressupost presentat a la
documentació justificativa és per al subministrament a una obra de
Fonollosa.
•

Durant l’execució del paviment es realitzaran assajos per una empresa
homologada, per determinar la consistència del formigó fresc mitjançant el
mètode d'assentament del con d'Abrams i la resistència característica a
compressió del formigó endurit amb fabricació i curat de provetes
cilíndriques de 15x30 cm., el cost dels quals aniran a càrrec de l’empresa
constructora.

•

Al finalitzar les obres l’empresa constructora haurà de presentar certificat
acreditatiu de la correcta gestió dels residus generats, expedit per
qualsevol organisme i/o empresa autoritzada.

Desprès de diverses converses telefòniques amb l'empresa CISA, S.L., en les
que s'ha requerit que presentin la justificació del preu de subministrament de
formigó, i no havent rebut resposta fins a la data d'avui, el tècnic que subscriu
considera que l'empresa CISA, S.L. no ha justificat suficientment la baixa
presentada per a executar les obres "Pavimentació del camí d'accés al dipòsit
de Sant Miquel".
A tenor de l’informe emès. la Mesa acorda, per unanimitat, excloure la plica
presentada per l’empresa CISA SL.
Acte seguit es procedeix a valorar les altres dos ofertes restants, presentades per
les empreses AGROVIAL SA i OBRES FEBIAL SL d’acord amb les fórmules
matemàtiques establertes en el Plec de clàusules administratives que regeixen el
procediment licitatori i que dona el següent resultat:
EMPRESA
Oferta econòmica (sense IVA)
Garantia suplementària
Persones amb discapacitat
PUNTS TOTALS
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Seguidament la Mesa, en aplicació de la clàusula 12.3. un cop feta la valoració
de les ofertes presentades d’acord amb els criteris establertes en els plecs,
acorda elevar a la Junta de Govern Local, com a òrgan adjudicador la proposta
d’adjudicació, en la que figuren les ofertes classificades per ordre decreixent de
valoració i identificada l’oferta més avantatjosa econòmicament d’acord amb els
criteris de valoració establerts en la clàusula 10.1 del present Plec.
Empresa
1 OBRES FEBIAL SL
2 AGROVIAL SA

Total
97,60
95,00

Així mateix s’acorda, en aplicació del que es disposa a l’esmentada clàusula
12.3, que per part de la secretaria es requereixi a l’empresa posicionada en primer
lloc a que presenti, en el cas de que no s’hagi aportat anteriorment, s’hagi
autoritzat a l’administració a la seva obtenció, o s’hagi obtingut a partir de la
inscripció en els registres de contractistes vigents a que presentin en el termini
màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que s’hagi
efectuat el requeriment la documentació establerta a les lletres a), b) i c) de les
bases que regulen la licitació.

I no havent-hi cap tema més a tractar es procedeix pel Sr. President a aixecar la
sessió essent les 17:00 hores.

I llegida l'acta i trobada conforme la signen tots els assistents amb mi Secretaria
que en dono fe.

Plaça de la Vila, 1
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
NIF: P4305500-C

C.e: espluga@esplugadefrancoli.cat
Web: www.esplugadefrancoli.cat

Telèfon:
Fax :

977870227
977871100

