informe proposta adjudicació
Execució dels treballs de neteja i desbrossament de dues parcel·les dins el
terme municipal de Rubí, segons allò establert als decrets de regidor
delegat núm. 4816/2018 i núm. 4807/2018, ambdós de data 15/10/2018,
d'execució subsidiària per incompliment d'ordres d'execució

Expedient 2/2021-CSOS

Vist l’«Informe tècnic referent a la valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica» emès en data 07/06/2021 pel Servei de Contractació, en el qual s’analitzen les
ofertes presentades dins la licitació del contracte d’objecte i expedients indicats a continuació pel
procediment obert simplificat previst a l’article 159 de la LCSP i tramitació amb caràcter ordinari:

EXPEDIENT

OBJECTE CONTRACTUAL

2/2021-CSOS

EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE NETEJA I DESBROSSAMENT DE DUES
PARCEL·LES DINS EL TERME MUNICIPAL DE RUBÍ, SEGONS ALLÒ ESTABLERT
ALS DECRETS DE REGIDOR DELEGAT NÚM. 4816/2018 I NÚM. 4807/2018,
AMBDÓS DE DATA 15/10/2018, D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA PER
INCOMPLIMENT D'ORDRES D'EXECUCIÓ

Segons els antecedents del tràmit d’aquest expedient, la Junta de Govern Local va aprovar en
data 28 d’abril de 2021 el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, la licitació del contracte d’objecte i expedients pel procediment obert simplificat
previst a l’article 159 de la LCSP i tramitació amb caràcter ordinari.
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La licitació es va publicar en data 3 de maig de 2021 en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament
allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i el
mateix dia en la Plataforma de Contractació VORTAL:
https://community.vortal.biz/prodsts/users/login/index?skinname=aytorubi
El període de presentació d’ofertes va finalitzar el de 19 de maig de 2021a les 18 hores.
En data 4 de juny de 2021 es va procedir, per mitjans electrònics, a través de la plataforma
electrònica de contractació VORTAL, a l’obertura de l’arxiu electrònic (sobre 1) que conté la
documentació administrativa i la documentació relativa al criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica.

Aquest «Informe tècnic referent a la valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica», emès en data 07/06/2021 pel Servei de Contractació, conclou com a avaluació final
que:

Analitzades les ofertes segons els criteris establerts en la clàusula 7 del PCAP i sumades les
puntuacions dels diferents criteris automàtics quantificables mitjançant la mera aplicació de
fórmules matemàtiques, resulta la següent puntuació total per ordre decreixent:

LICITADORA

Puntuació
Oferta
Econòmica
(fins a 80 punts)

Puntuació
Termini
Execució
(fins a 20 punts)

Total
Puntuació
(màxim 100
punts)

B60001047

EXTRAYSE SL

80,00

16,67

96,67

6

B64143639

HERCAL DIGGERS SL

66,70

20,00

86,70

5

B42792457

ASETIC SL

65,42

20,00

85,42

3

B60277290

PROYECTOS Y
EXCAVACIONES RUBI SL

47,04

20,00

67,04

4

B65699092

VORACYS SL

25,99

20,00

45,99

Núm.
Plica

NIF

2

Per tant, en base exclusivament a allò indicat a l’informe de data 07/06/2021, emès pel Servei de
Contractació, es proposa adjudicar el contracte d’execució dels treballs de neteja i desbrossament
de dues parcel·les dins el terme municipal de Rubí, segons allò establert als decrets de regidor
delegat núm. 4816/2018 i núm. 4807/2018, ambdós de data 15/10/2018, d'execució subsidiària
per incompliment d'ordres d'execució, a l’empresa EXTRAYSE SL, amb NIF B60001047, per un
import de 110.243,20 € més 23.151,07 € corresponents al 21% d’IVA, essent l’import TOTAL de
133.394.27 € (IVA inclòs), i amb un termini màxim d’execució de 35 dies naturals.

Rubí, a data 23/06/2021

joan arboledas
Unitat de Protecció Civil
Ajuntament de Rubí

Unitat de Protecció Civil · Carretera de Terrassa,118 · 08191 · Rubí

