ACTA DE VALORACIÓ D’OFERTES DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE “URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA
DE L’AJUNTAMENT I COBERTURA DE LA RIERA”, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.
A Torrent a les 17,45 hores del dia 1 de febrer de 2022, es reuneix la Mesa de Contractació formada
pels senyors:
Josep Maria Ros i Marull, Alcalde, que presideix la Mesa
Francesc Galí i Canós, arquitecte tècnic.
Juli Sais Deulofeu, administratiu de l’Ajuntament.
Albert Miravet i Masip, secretari-interventor.
Actua com a secretari el senyor Juli Sais Deulofeu, admiinstratiu de l’Ajuntament.
per a la licitació per procediment obert i ordinari de les obres de “URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT I COBERTURA DE LA RIERA”, a l’efecte de procedir a la valoració de les ofertes.
El resultat de l’obertura dels sobres A (proposta tècnica) de les ofertes va donar el següent resultat.
EMPRESA
Pere Giralt Sagrera SA
Massachs Obres i Paissatge SLU

PUNTUACIÓ
19,85
21,35

La Mesa va sol·licitar, un cop realitzada l’obertura dels sobres B (oferta econòmica, termini
disponibilitat calaix riera i reducció terminis de l’obra), un informe al secretari-interventor, per
determinar:
a) La puntuació de les ofertes econòmiques.
b) La puntuació total obtinguda:
L’informe del secretari interventor exposa:
Puntuacions obtingudes:
En aplicació d’aquesta clàusula i vistes les ofertes econòmiques es procedeix al càlcul de la puntuació
obtinguda:
CRITERI 2: PREU
Menor preu ofertat fins a un màxim de 40 punts.
P=40*(OB/OL)
Pressupost base de licitació
OB= Oferta econòmica més baixa
OL= Oferta presentada pel licitador
Puntuació màxima

399.175,16
382.409,80
40,00
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A.2.-Càlcul puntuacions
Nom licitador
Massachs Obres i Paisatge SLU
Pere Giralt Sagrera SA

Oferta econ
382.409,80
389.195,78

OB/OL
1,00
0,98

Punt max
40,00
40,00

Punt max
25,00
25,00

Puntuació
25,00
25,00

Puntuació
40,00
39,30

CRITERI 3,-TERMINI SUBMINISTRAMENT CALAIX
Nom licitador
Massachs Obres i Paisatge SLU
Pere Giralt Sagrera SA

Setmanes
5,00
5,00

CRITERI 4,-REDUCCIÓ TERMINI EXECUCIÓ OBRES
Nom licitador
Massachs Obres i Paisatge SLU
Pere Giralt Sagrera SA

Setmanes
Puntsxsetmana
2,00
5,00
2,00
5,00

Puntuació
10,00
10,00

TERCER.-Sobre la puntuació total obtinguda
Sumant les puntuacions obtingudes en total, el resultat és:
D.-PUNTUACIÓ TOTAL
PROP
TECNICA

Nom licitador
Massachs Obres i Paisatge SLU
Pere Giralt Sagrera SA

21,35
19,85

PREU

40,00
39,30

CALAIX

25,00
25,00

REDUCCIO

10,00
10,00

TOTAL

96,35
94,15

A continuació, la Mesa procedeix, d’acord amb el plec de condicions (clàusula 19.4.3) a:
Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que l'empresa està
degudament constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per formular l'oferta,
ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s'escau, la classificació corresponent i
no està sotmesa a cap prohibició per contractar.
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Descarregat el certificat del Registre oficial de licitadors de la Generalitat de Catalunya es dedueix de
que en el Registre consta informació suficient per determinar que es compleixen els requisits de
solvència econòmica i tècnica segons el que determina el plec de condicions.
Vist tot l’anterior, la Mesa, acorda:
PRIMER.-DETERMINAR que l’oferta presentada per Massachs Obres i Paisatges SLU es considera com
aquella que ha obtingut la major puntuació i per tant que se la requereix per tal de que aporti la
documentació de la clàusula 19.7 del plec de condicions, en el termini de 7 dies hàbils a comptar de
l'enviament de la comunicació.
SEGON.-FER CONSTAR que, si el licitador no compleix de forma adequada amb el requeriment en el
termini assenyalat, s'entendrà que ha retirat la seva oferta i es demanarà la mateixa documentació al
licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. A més, aquest fet
constituirà, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, causa de prohibició de contractar.
TERCER.-NOTIFICAR el contingut d’aquesta acta i dels acords a les empreses licitadores i publicar-la
en el perfil del contractant.
I en aquest punt, el senyor President dóna per finalitzat l’acte a les 18,00 hores, aixecant-se la
present acta, la qual és subscrita per els membres de la Mesa, de tot el que com a secretari, en dono
fe.
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