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ACTA D'OBERTURA DE PLIQUES.
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DADES GENERALS
Lloc i data
Contracte
Forma d'adjudicació
Mesa de
contractació

Pliques presentades

Altres presents

Ajuntament de La Seu d'Urgell, 7 d'agost de 2018
Reurbanització del Parc del Cadí.
Procediment Obert amb publicitat amb valoració d'un criteri.
President Jesus Fierro Rugall, tinent d'alcalde.
Vocals
- Lluis Garria Muñoz,arquitecte tècnic municipal
- Roser Solano Galán, interventora accidental.
- Ramon Miñambres Rebés, secretari de
l'Ajuntament, que actua com a secretari de la
Mesa
1. Inmobles Shopping 2016, SL
2. Antonio Roca, SA
3. Àrids i Formigó Pont d'Espia, SL
4. Ribalta i Fills, SA
5. Transports i Excavacions Meya, SL
Ningú.

A les 12.30 es constitueix la Mesa de Contractació. Un cop constituïda, s'obren els
sobres i s'analitzen les propostes.
A. VALORACIÓ DE LES PLIQUES.

JESUS FIERRO RUGALL

Signatura 2 de 2

El preu base de licitació és el següent:
PEM + Despeses Generals + Benefici industrial)
IVA 21 %
Pressupost d'execució per contracte

72.156,09 €
15.152,78 €
87.308,87 €

Als efectes de determinar si hi ha baixa desproporcionada o temerària i per remissió
de la base sisena del plec de condicions econòmico-administratives s'apliquen les
fórmules que preveu l'article 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Càlcul inicial.

Ramon Miñambres Rebés

Signatura 1 de 2

23/08/2018 secretari

En aplicació de l'article 85.4 citat es fa un primer càlcul per a determinar la mitjana
aritmètica de les propostes i l'import inferior en un 10 % a aquesta mitjana (import
sense IVA).
Empresa
1. Inmobles Shopping 2016, SL
2. Antonio Roca, SA
3. Àrids i Formigó Pont d'Espia, SL
4. Ribalta i Fills, SA
5. Transports i Excavacions Meya, SL
Total ofertes

Ofertes
71.942.39 €
72.600,00 €
81.197,00 €
84.095,00 €
76.714,00 €
386.548,39 €

Dif % sobre mitjana
baixa
> 10 %
< 10 %
-------

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:
Codi Segur de Validació

56d71dd89a52488fa3461845cc6b1afc001

Url de validació

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

--

--
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5
77.309,68 €
69.578,71 €

No hi ha cap oferta estigui en situació de baixa desproporcionada o temerària.
B. ACORD
SE-OMU-2018/008.
1. S'ha fet l'obertura de pliques del concurs per a contractar les obres de
Reurbanització del Parc del Cadí.

23/08/2018

2. La mesa de Contractació ha fet la valoració de les propostes
3. La base 14.1. del plec de condicions administratives preveu que La Mesa
classificarà les propostes per ordre decreixent i farà les actuacions previstes a l'article
159.4.f de la LCSP.
4. La base setena preveu que, en aplicació del que preveu l'article 8.b) del Decret/l Llei
3/2016 de mesures urgents en matèria de contractació pública, no s'exigeix garantia
provisional ni definitiva.
A la vista del que s'ha dit, S'ACORDA:

JESUS FIERRO RUGALL
Ramon Miñambres Rebés
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23/08/2018 secretari

Signatura 2 de 2

* Primer. Classificar les propostes del concurs per a contractar obres de
Reurbanització del Parc del Cadí per ordre decreixent de puntuació:
Empresa
1. Inmobles Shopping 2016, SL
2. Antonio Roca, SA
3. Transports i Excavacions Meya, SL
4. Àrids i Formigó Pont d'Espia, SL
5. Ribalta i Fills, SA

Preu
71.942.39 €
72.600,00 €
76.714,00 €
81.197,00 €
84.095,00 €

* Segon. Requerir a Inmobles Shopping 2016, SL per tal que, dins del termini de 7
dies hàbils des de la tramesa de la comunicació d'aquest acord, presenti a
l'Ajuntament els documents següents:
a. Documents indicats a la base vuitena.
b. El compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o indicació a
l'Ajuntament de que pot obtenir-los. Si ha aportat els documents amb la seva
oferta, no caldrà que ho aporti en aquest tràmit.
* Tercer. Advertir-lo que, si no aporta els documents citats en el termini que s'ha dit,
s'entendrà que retira la seva oferta.
A les 12:45 h s'aixeca la sessió, de la qual n'estenc aquesta acta.
President
Jesus Fierro Rugall

Vocal-Secretari
Ramon Miñambres Rebés
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