RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES EXPEDIENT C-2020-12

Per part d’aquesta Gerència es va resoldre el 10/12/2020 convocar la licitació del contracte d’obres
per a la realització de l’obra civil detallada en la memòria tècnica Obra de substitució de les
canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable en l’àmbit dels carrers Rosa Ribas Parellada,
del Mestre Vigo i Garreta, del Rector Farrés i Poch i de l’avinguda de Pompeu Fabra, i la instal·lació
de la nova xarxa d’aigua no potable a l’avinguda de Pompeu Fabra, sent el pressupost de licitació
de 120.868,14€ més IVA.
El passat 12 de gener va finalitzar el termini de presentació electrònica d’ofertes, havent-se licitat
per procediment obert d’acord amb l’article 156 i següents de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant LCSP).
A la licitació es va presentar una única empresa: CONSTRUCCIONES FERTRES, SL. Segons consta a
l’acta de la mesa de contractació celebrada el 21/01/2021, a les 10:15h, , la puntuació total
atorgada a la documentació tècnica és de 22 punts, d’acord amb l’establert a la clàusula 16.2 del
plec de clàusules administratives particulars que regula la licitació i el contracte (PCAP). Sent el
detall de la puntuació:
A. Fases i condicionants de les obres

7,00

B. Relació d’equips humans i mecànics proposats

3,00

C. Programa de treballs

6,50

D. Desenvolupament de l’obra a l’avinguda de Pompeu Fabra

5,50

En la sessió de la mesa celebrada a les 11:05 h del

mateix dia 21, s’obre el sobre C amb la

proposta econòmica presentada per CONSTRUCCIONES FERTRES, SL, sent aquesta de 84.924,11€.
L’oferta econòmica presentada és més d’un 25% inferior al pressupost de licitació, per la qual cosa
pot contenir valors anormals o desproporcionats, segons els paràmetres de la clàusula 20.1 del
PCAP.
Segons consta a las sessió de la mesa del passat 5 de febrer CONSTRUCCIONES FERTRES SL, va
presentar la documentació justificant la seva proposta. Una vegada analitzada per part dels serveis
tècnics adscrits a la secció de Xarxes d’Aigües del Prat SA, es va concloure que l’obra es podria
realitzar amb el pressupost presentat. Per aquest motiu, en la mateixa sessió de la mesa es va
proposar l’adjudicació del contracte a CONSTRUCCIONES FERTRES SL per import de 84.924,11 €.
L’empresa proposada, inscrita al RELI, ha presentat la documentació requerida, havent dipositat la
garantia definitiva per import de 4.246,21 € mitjançant aval bancari del 17/02/2021.
De conformitat amb les facultats conferides en les escriptures públiques de l’11 de novembre de
2014 (Protocol número 1172) i del 24 de febrer de 2015 (Protocol número 1172) i del 24 de febrer
de 2015 (Protocol número 196) atorgades davant el Notari del Prat de Llobregat, Roman Torres
López, es resolt per part d’aquesta Gerència:
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Primer.- Adjudicar a CONSTRUCCIONES FERTRES SL, NIF B64410327 el contracte d’obres per a la
realització dels treballs d’obra civil que es detallen en la memòria tècnica Obra de substitució de les
canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable en l’àmbit dels carrers Rosa Ribas Parellada,
del Mestre Vigo i Garreta, del Rector Farrés i Poch i de l’avinguda de Pompeu Fabra, i la instal·lació
de la nova xarxa d’aigua no potable a l’avinguda de Pompeu Fabra, pel preu de 84.924,11 € més
IVA (total 102.758,17€).
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, tot informant que d’acord amb l’article
44.6 de la LCSP, aquesta resolució es podrà impugnar davant l’Ajuntament del Prat de Llobregat,
tal com s’estableix a la clàusula 33 del PCAP.

Aureliano García Ruz
Director-Gerent
El Prat de Llobregat, 22 de febrer de 2021
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