JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col∙legiat núm. 9.026, a
sol∙licitud de l'Ajuntament de Vicver i Serrateix, al respecte de la justificació de l’oferta
presentada per la empresa AÏLLAMENTS I INSTAL∙LACIONS RIAL, SL, relativa al procediment
obert simplificat per l'adjudicació de les obres de la XARXA D’AIGUA‐ 1a FASE PUOSC

INFORMA QUE:

Primer.‐ L'obra es va licitar per un import de 126.315,79 € (IVA exclòs) segons el pressupost del
document tècnic redactat.
Segon.‐ Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la
millor oferta s’atén únicament al criteri d’adjudicació de l’oferta de millores que consisteix en
la realització de fins a tres millores definides en el Plec de clàusules Administratives Particulars:

Millora 1. RENOVACIÓ DE LA CONDUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL DE LA
CANTINA, DE FINS A 1.820,00 M DE LONGITUD .
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.
Millora 3. RENOVACIÓ D’UN TRAM DE CONDUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES
MUNICIPAL DE SALLA, DE FINS A 502,00 M DE LONGITUD.
Aquestes millores estan valorades en un import total de 79.443,63 € (PC IVA EXCLÒS)
Tercer.‐ L'oferta econòmica presentada és de 126.315,79 € (IVA exclòs) i l'empresa presenta
l'oferta de realitzar el 100% de les millores proposades en el Plec per l'import valorat de
79.443,63 € (IVA exclòs).
Quart.‐ Per la justificació de les condicions de viabilitat de l'oferta l'empresa justifica que pot
realitzar l'obra, tenint en compte els seus costos, per un import total de 126.315,79 € (IVA
exclòs) amb les millores incorporades a la valoració.
Cinquè.‐ Per la justificació d'aquest import l'empresa manifesta que la viabilitat de la proposta
es basa en les condicions favorables de l'empresa amb les següents consideracions:
‐ Està ubicada a Berga, i té una gran experiència en l'execució d'obres d'instal∙lacions de
xarxes d'aigües municipals de diversos municipis del Berguedà, Casserres, Capolat, Fígols,
Gironella, Gisclareny, Guardiola de Berguedà, La Nou de Berguedà, La Pobla de Lillet,
Montclar, Olvan, Sant Jaume de Frontanyà, Vallcebre i Viver i Serrateix i amb diverses
concessions del servei d'aigües municipal a Casserres, Gironella i La Pobla de Lillet.
‐ Disposa de certificació ISO 9001:2015 amb número de registre 0.04.16140.
‐ Disposa de personal amb una àmplia experiència en aquests tipus d'instal∙lacions i amb
molts anys d'antiguitat a l'empresa.

‐ Disposa d'oficina tècnica
‐Disposa de maquinària pròpia (a utilitzar per l'execució de l'obra que relaciona en el punt
3.2 i que es troba totalment amortitzada) i tot tipus d'eines, inclosa la màquina de soldadura
per a tubs de polietilè en vehicle equipat.
‐ Capacitat de negociació amb empreses del sector amb les quals s'aconsegueixen condicions
avantatjoses per la compra anual de grans quantitats de materials.
‐Capacitat d'emmagatzematge de materials a la nau de l'empresa situada al Polígon Industrial
de la Valldan de Berga amb una superfície de 2.500 m2
‐L'empresa declara que el preu ofertat no és a costa de la protecció del medi ambient ni dels
treballadors i assegura que els salaris segueixen les condicions pactades en el conveni
laboral.
‐Per la realització de l'obra, Aïllaments i Instal∙lacions Rial no necessita subcontractar cap
tipus de feina contemplada al projecte.
Sizè.‐ Per la justificació del preu ofertat aporten la documentació següent:
‐ Mà d'obra amb els mateixos preus (en el punt 5 de conclusió es defineix: amb equip tècnic i
personal especialitzat amb molts anys d'experiència en aquests tipus d'obres).
‐ Relació de maquinària a utilitzar per l'execució de l'obra i preus que oferten.
‐ Preus unitaris dels materials per l'execució de l'obra segons adquisició a preus competitius.
‐Rendiments de mà d'obra i maquinària són els mateixos del projecte.
‐ Donat que l'emplaçament de l'obra molt a prop d'on està ubicada la infraestructura
d'instal∙lacions, magatzems, tallers, garatges i oficines de l'empresa, es consideren uns
costos indirectes del 3 %
‐ Despeses Generals, no es modifica.
‐ Benefici industrial, degut a la situació actual es rebaixa al 2%.
‐ Partides alçades de serveis afectats i imprevistos, no es modifiquen els preus.
‐ Partida de seguretat i salut del projecte, no es modifica.
‐ S'aporta la justificació desglossada de cada preu.
‐ S'aporta el pressupost detallat per partides amb l'import de 126.315,79 € (IVA exclòs)
definit en el punt quart. (Aquest pressupost conté les partides del projecte i de les millores
detalllades, valorades segons els costos d’execució de l’empresa).
Setè.‐ L'empresa Aïllaments i Instal∙lacions Rial, justifica l'experiència en obres similars
executades en diferents municipis i comarques en els últims anys:
‐ Berguedà: Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Castellar del Riu, Fígols, Gisclareny, Gironella,
Guardiola de Berguedà, l'Espunyola, La Nou de Berguedà, La Pobla de Lillet, Montmajor, Olvan,
Vallcebre, Vilada i Viver i Serrateix.
‐ Osona: Lluçà, Sobremunt, Vilanova de Sau
‐ Bages: Gaià, Monistrol de Montserrat
Vuitè.‐ Amb la documentació aportada per l'empresa AÏLLAMENTS I INSTAL∙LACIONS RIAL,
S.L., es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta
desproporcionada presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte.

Novè.‐ S’eleva a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, adjudiqui a
l'empresa AÏLLAMENTS I INSTAL∙LACIONS RIAL, SL el concurs convocat per a l’execució de les
obres referenciades, per l’import ofertat de 126.315,79 € (IVA exclòs) i que inclou l'execució
de les 3 millores definides en el Plec).
Això és el que informo als efectes que corresponguin.
Viver i Serrateix, 17 de setembre de 2021

Josep Ramon Busquets i Planas
Enginyer Tècnic Industrial
Col∙legiat núm. 9.026

