EXPEDIENT; 2021/024/OB
ACTA D’OBERTURA DE LES OFERTES PRESENTADES PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES
OBRES “ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS AL TERME MUNICIPAL D’AMPOSTA: BALADRES,
RIU VELL, CARRETERA DE LES SALINES AL POBLE NOU DEL DELTA, SET PIQUES I CUBILARS”

Amposta, 9 de novembre de 2021.
Essent les vuit hores i trenta minuts es constitueix la Mesa de contractació designada en el
procediment obert simplificat convocat per l’adjudicació del contracte per la realització de les obres
“Arranjament de diversos camins al terme municipal d’Amposta: Baladres, Riu Vell, carretera de
les Salines al Poble Nou del Delta, Set Piques i Cubilars.”
La Mesa resta constituïda per:
President: Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President
Vocal: Verònica Arasa Gallego, Secretària actal. de l’Ajuntament d’Amposta
Vocal: Montserrat Ferré Peris, Interventora
Vocal. Sandra Nágera Fernández, enginyera tècnica d’obra pública.
Secretària de la Mesa: Sabina Sanón Monllau, administrativa adscrita a Secretaria.
Mitjançant l’eina Sobre digital, es van presentar les ofertes següents:
Per a la licitació corresponent a "Contracte per l’execució de les obres "Arranjament de diversos
camins al terme municipal d’Amposta: Set Piques, Baladres, Cubilars, Riu Vell i carretera de les
Salines al Poble Nou del Delta" amb el codi d'expedient "2021-024-OB" que finalitza el termini per
a la presentació d'ofertes el dia 25/10/2021, a les 23:59, les proposicions presentades mitjançant
l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:
Denominació social

NIF

Lots als que es
presenta

Data d'entrada

Hora
d'entrada

Registre d'entrada

CONSTRUCCIONS 3 G,
S.A. (CONTREGISA)

A43025766

2

22/10/2021

09:23:20

E/004895-2021

BECSA, S.A.

A46041711

1

25/10/2021

09:32:29

E/004918-2021

CATALANA
D’INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS ASSOCIATS SL

B66709601

2

25/10/2021

09:33:56

E/004919-2021

Auxiliar de Firmes y
Carreteras, S.A.U

A43017854

1

25/10/2021

09:42:40

E/004920-2021

La mesa de contractació en reunió interna el dia 27 d’octubre de 2021 va procedir a l’obertura del
sobre digital A, comprovant que la documentació presentada pels licitadors és correcta, essent,
per tant, procedent l’admissió d’aquestes .
La mesa de contractació trasllada les ofertes avaluables mitjanant judici de valor als Serveis
tècnics municipals corresponents que realitzaran la seva valoració en un termini no superior a
set dies.

En data 9 de novembre de 2021 els Serveis Tècnics Municipals remeten l’informe per a la
valoració de les ofertes presentades amb el resultat següent:
Analitzada la documentació aportada per les empreses presentades en cadascun dels lots es
valora aquesta d’acord allò especificat en el plec de clàusules administratives. S’adjunta el quadre
de puntuació a continuació i es llegeixen les puntuacions en veu alta:
LOT 1. FERMS AMB MESCLES BITUMINOSES
judici de valor (fins 25 punts)
Anàlisi i coneixement de l'àmbit d'actuació (fins 5
a) punts)

BECSA

AFICSA
4,00

4,00

b) Estudi sobre el procés constructiu (fins 15 punts)

15,00

12,00

c) Mesures per minimitzar molèsties (fins 5 punts)

4,50

3,00

23,50

19,00

PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 2. FERMS AMB FORMIGÓ
judici de valor (fins 25 punts)
Anàlisi i coneixement de l'àmbit d'actuació (fins 5
a) punts)

CONTREGISA

CISA

5,00

2,50

b) Estudi sobre el procés constructiu (fins 15 punts)

15,00

7,50

c) Mesures per minimitzar molèsties (fins 5 punts)

4,50

2,25

24,50

12,25

PUNTUACIÓ TOTAL

A continuació, a l’hora indicada mitjançant la Plataforma de Contractació Pública, la Mesa de
contractació procedeix a l’obertura del sobre digital B de la única empresa que ha arribat als 12
punts en els criteris de judici de valor amb el resultat següent:
LOT 1. FERMS AMB MESCLES BITUMINOSES
BECSA SA
a) Preu: 282.486,00 € més 59.322,06 € d’IVA
b) Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament: 3.410 m2 paviment de mescla
bituminosa contínua en calent
c) Ampliació del termini de garantia: 2 anys sobre l’any fixat a la clàusula 20 del PCAP amb la
qual cosa el termini de garantia total serà de 3 anys.
Auxiliar de Firmes y Carreteras SAU (AFICSA)
a) Preu: 283.849,58 € més 59.608,41 € d’IVA
b) Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament: 195 m2 paviment de mescla
bituminosa contínua en calent
c) Ampliació del termini de garantia: 2 anys sobre l’any fixat a la clàusula 20 del PCAP amb la
qual cosa el termini de garantia total serà de 3 anys.

LOT 2. FERMS AMB FORMIGÓ
Construccions 3G SA
a) Preu: 45.383,80 € més 9.530,60 € d’IVA
b) Ampliació del termini de garantia: 3 anys sobre l’any fixat a la clàusula 20 del PCAP amb la
qual cosa el termini de garantia total serà de 4 anys.
Catalana d’Infraestructures i Serveis Associals SL
a) Preu: 44.799,12 € més 9.407,82 € d’IVA
b) Ampliació del termini de garantia: 3 anys sobre l’any fixat a la clàusula 20 del PCAP amb la
qual cosa el termini de garantia total serà de 4 anys.
Valoració sobre B
LOT 1. FERMS AMB MESCLES BITUMINOSES

PREU
MILLORES
GARANTIA

BECSA
5,00
60,00
10,00
75,00

AFICSA
3,80
3,43
10,00
17,23

LOT 2. FERMS AMB FORMIGÓ

PREU
GARANTIA

CONTREGISA
56,55
15,00
71,55

CISA
60,00
15,00
75,00

Tenint en compte allò indicat en l’article 85 apartat 2 del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, no es considera cap de les ofertes com a
desproporcionada o temerària.
PUNTUACIÓ FINAL
LOT 1. FERMS AMB MESCLES BITUMINOSES

BECSA
SOBRE A
SOBRE B
TOTAL

AFICSA

23,50

19,00

75,00
98,50

10,00
29,00

LOT 2. FERMS AMB FORMIGÓ

CONTREGISA
SOBRE A
SOBRE B
TOTAL

CISA

24,50

12,25

71,55
96,05

75,00
87,25

Amb tot l’indicat l’empresa que ha obtingut una major puntuació al Lot 1. Ferms amb mescles
bituminoses ha estat Becsa SA
La mesa de contractació comprova que l’empresa Becsa SA està inscrita al Registre electrònic de
licitadors i li requereix per tal que en el termini de set dies hàbils, a comptar des de la tramesa de
la comunicació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de les circumstàncies
referides a les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 140 de la LCSP, de disposar efectivament
dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, de trobarse al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social i
autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per consultar quantes vegades sigui necessari
durant la vigència del contracte el compliment d’aquestes obligacions tributàries i amb la
Seguretat social, així com de la constitució de la garantia definitiva per un import de 14.124,30 €
equivalent al 5 % del pressupost base de licitació del contracte (exclòs IVA)
Pel que fa al Lot 2. Ferms amb Formigó, l’empresa que ha obtingut una major puntuació ha estat
Contregisa.
La mesa de contractació comprova que l’empresa Construccions 3G SA està inscrita al Registre
electrònic de licitadors i li requereix per tal que en el termini de set dies hàbils, a comptar des de la
tramesa de la comunicació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de les
circumstàncies referides a les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 140 de la LCSP, de disposar
efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte, de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat social i autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per consultar quantes vegades
sigui necessari durant la vigència del contracte el compliment d’aquestes obligacions tributàries i
amb la Seguretat social, així com de la constitució de la garantia definitiva per un import de
2.269,19 € equivalent al 5 % del pressupost base de licitació del contracte (exclòs IVA)
La data i hora de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes
que corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de
formalització de la signatura electrònica pels membres de la mesa de contractació.
I essent aquesta la única escomesa encomanada, s’aixeca la sessió i de tot el que s’ha tractat es
formula la present acta, de que, com a Secretària, certifico.

President de la Mesa
Sr. Adam Tomàs i Roiget

Vocal
Sra. Verònica Arasa Gallego

Vocal
Sra. Montserrat Ferré Peris

Vocal
Sra. Sandra Nágera Fernández

Secretària de la Mesa
Sra. Sabina Sanón Monllau

