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PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
Constituïda la corresponent MESA DE CONTRACTACIÓ, en data 20 de setembre de 2019, la
qual està formada pel tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Acció Ambiental, Energia, Serveis i
Ciutadania, Joaquim Bartolomé Capdevila, com a president, assistit per la cap de Serveis de
Contractació i Patrimoni, Rosa Fuixart Gubianas, en qualitat de secretària que dona fe de
l'acte i com vocals, la secretària de la Corporació, María Eugenia Abarca Martínez,
l'interventor, Luis Zudaire López, el cap de serveis de Manteniment i Serveis Urbans,
Antonio Boscadas Hernandez i el tècnic de Manteniment i Serveis, Javier López Martí, per tal
de realitzar l'acte d'assistència a l'òrgan de contractació competent, exigit per l’art. 326 de
la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) en relació a
l'expedient, relatiu a la contractació, mitjançant procediment obert del subministrament
d'àrids per a dur a terme les tasques i/treballs de manteniment i conservació de les vies i
espais públics de la ciutat. Sobre Digital
Atès que l’única oferta presentada de preus unitaris al respecte, en temps i forma, és:
Hercal Diggers, SL

Preus unitaris, segons annex 1 del plec
administratiu
48% de percentatge materials no inclosos
en l’annex 1

Atès que segons l’informe emès per l’arquitecte tècnic de Manteniment i Serveis de data 19
de setembre de 2019, valoratius de les esmentades propostes, en base als criteris de
selecció continguts en el plec de clàusules regulador d’aquesta contractació, el resultat és el
següent:
Criteris avaluables de forma automàtica, fins a un màxim de 120 punts

Atenent que la única empresa presentada a licitació és Hercal Diggers SL, seguidament
es procedeix a l’estudi de la seva proposició.
Pel que fa a l’apartat a): Preu.Es detecta que en tres tipus de materials (tot-u calcari, tot-u natural i sorra extra fina
rosa –Santa Coloma de Farnés) no s’ha ofertat preu en big bag. Per contra, no s’ha
ofertat preu en subministrament a granel de “marmolina”.
Es comprova que els materials tot-u calcari, tot-u natural i sorra extra fina rosa –Santa
Coloma de Farnés no pot ser subministrada en big bag atenent que provenen en
“banyeres” des de cantera. Per altra banda, la “marmolina” no pot ser subministrat a
granel ja que és tracta d’un material que habitualment va vinculat a obres o treballs de
petita envergadura degut el seu cost.

| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

1/3

Atenent que aquestes circumstàncies no es van tenir en compte a l’hora de redactar el
plec de prescripcions tècniques i que, en tot cas, es tracta d’un error irrellevant que no
afecta a la prestació del servei, s’accepta l’oferta presentada per l’empresa Hercal
Diggers Sl en el seu contingut general i, tot seguit es procedeix al sumatori dels totals
resultants de la suma dels preus unitaris oferts per l’empresa en les dues columnes de la
seva oferta corresponent a preus a granel i preus en big bag és el següent:
Total preus subministrament en granel

273,13 €/tona

Total preus subministrament en big bag

754,62 €/ut

TOTAL SUMATORI

1.027,75

Un cop aplicada la fórmula establerta per a la puntuació d’aquest apartat, el resultat és el
següent:
Empresa

Total sumatori
ofertats

Hercal Diggers SL

preus

1.027,75

Puntuació

100

Pel que fa a l’apartat B): Descompte sobre preus de venta al públic (PVC)
El descompte ofertat per l’empresa Hercal Diggers sobre els preus de venta al públic del
licitador (PVC) dels àrids no inclosos a l’annex 1 del plec de prescripcions tècniques, és
del 48 %, de conformitat amb el catàleg de preus presentat pel licitador per quan es
gestioni la compra de materials fora del llistat de preus de l’annex 1 del plec de
prescripcions tècniques.
La puntuació en aquest apartat és la següent:
Empresa

Percentatge
descompte

Hercal Diggers SL

de

Puntuació

48 %

20

A la vista de l’exposat i una vegada analitzada i valorada la proposició presentada, la
puntuació total ha estat de 120 punts.
En el següent quadre es detallen les puntuacions totals dels criteris automàtics:
Empresa

Hercal Diggers SL

Total sumatori preus
ofertats

PUNTS

Percentatge de
descompte

PUNTS

TOTAL
PUNTUACIÓ

1.027,75

100

48 %

20

120
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En conseqüència, i a la vista de les esmentades ofertes i de l’informe, aquesta Mesa de
Contractació, en compliment del disposat l'article 150 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Pública (LCSP), proposa l'adjudicació del contracte de referència a
favor de Hercal Diggers, SL (NIF: B-64143639) per un pressupost màxim anual de
20.000 €, IVA exclòs (24.200 €, 21% d’IVA inclòs), segons el preus unitaris que
consten a l’expedient, procedint, en aquest acte, a elevar la present proposta a l'òrgan
de contractació competent.
El Prat de Llobregat,
F_GRPFIRMA_PRESIDENT
Signat electrònicament

F_GRPFIRMA_SECREACTA
Signat electrònicament

per:
El president
Joaquim Bartolomé
Capdevila
20/09/2019 18:29

per:
La secretària de la Mesa
de Contractació
Rosa Fuixart Gubianas
20/09/2019 14:04
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