RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE L'ÓRGAN DE CONTRACTACIÓ DE
L'EXPEDIENT "SERVEI DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA
PER TERSA, SEMESA I SIRESA. (EXP. CTTE394)", MITJANl;ANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI (Art. 159.6 LCSP).

Na Meritxell Ruf Canilla, com a organ de contractació, en relació a l'expedient de
contractació del servei de coordinació de seguretat salut en obra per TERSA,
SEMESA i SIRESA amb núm. d'expedient CTTE394.

I.- Antecedents:
Primer.- En data 21 de setembre de 2018, es va convocar procediment obert
simplificat sumari mitjan~ant anunci a la Plataforma de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya.
Segon.- En data 3 d'octubre de 2018, va finalitzar el termini de presentació de les
ofertes. Van presentar oferta els següents licitadors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería y prevención de riesgos S.L
TPF Getinsa Euroestudios S.L
GPO Ingeniería y Arquitectura S.L.U
Bureau Veritas
Grupo Preving Egarsat
E3 Solinteg S.L
Incape Consultores S.L
Peradejordi
e-S~entia Global S.L
ACS Coordinació
SGS Tecnos S.A
iPlan Gestión Integral

Tercer.- Es deixa constancia que les empreses presentades van aportar
correctament en temps i forma les respectivEl_s contrasenyes per tal de poder
procedir a !'obertura, tal i com consta al Plec de Clausules Particulars; excepte
!'empresa INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. la qual va enviar la
contrasenya de manera incorrecta, quedant exclosa del procediment.
En data 4 d'octubre de 2018, un cap finalitzat el termini per a l'enviament de
contrasenyes, es realitza Acta d'obertura no pública de les proposicions aportades,
amb l'inici de l'estudi, analisi i valoració del contingut del referit sobre.
En data 5 d'octubre de 2018 es sol·licita informe justificatiu deis preus ofertats a les
empreses E3 SOLINTEG, S.L.; ACS COORDINACIÓ i IPLAN GESTIÓN INTEGRAL,
S.L.; degut a que la seva oferta economica incorre en baixa desproporcionada,
'
segons els parametres establerts al procediment.

Les empreses evacuen el requeriment de manera correcta en temps i forma;· i els
informes rebuts per tates les empreses justifiquen i documenten correctament els
valors economics en els quals les empreses van incórrer en baixa desproporcionada
tal i com s'indica a l'informe¡i s'accepten.
Sfacompanya a la present resolució informe de valoració de les propostes rebudes,
emes pel departament de logística en data 15 d'octubre de 2018; en el que es fa
constar la valoració del sobre únic presentat pels licitadors, d'acord amb els criteris
de valoració establerts a l'annex núm. 3 del plec de clausules particulars.

Quart.- Les ofertes economiques avaluades (Hora CSS i hora supervisor obtenen la
següent puntuació:
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Atenent als punts antecedents,

A CORDA
PRIMER.- EXCLOURE a !'empresa INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS,
S.L., al aportar la contrasenya de manera incorrecta i no poder realitzar-se
!'apertura de la mateixa.
SEGON.- ADJUDICAR a !'empresa iPLAN GESTIÓN INTEGRAL, S.L. amb CIF
núm. B64906845, el present procediment de contractació amb número d'expedient
CTTE394, per un import maxim de TRENTA CINC MIL EUROS (35.000,00.-C),
!VA exclos, amb un termini d'exeqició estimat. d'un any, en base a !'informe de
valoració esmentat anteriorment i als següents preus unitaris vinculants:

CONCEPTE
.

IMPORT
<IVA exclos)

Hora d'administració (Elaboració d'estudi de
seguretat, planificació, gestió documental,
etc.)
Hora de CSS.

18,00.-€/hora
25,00.-€/hora

Hora de supervisor.

20,00.-€/hora

Hora extra laborable supervisor (a partir de
les 19h).
Hora extra cap de setmana/nocturna
supervisor.

32,00.-€/hora
35,00.-€/hora

TERCER.- NOTIFICAR el present acord a !'empresa adjudicataria i a la resta
d'empreses que han participat en el present procediment de contractació.
QUART.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de Contractant de
la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
CINQUE.- REQUERIR a !'empresa adjudicataria a efectuar la signatura de la
present resolució i a l'aportació de la documentació establerta a la clausula 12 del
Plec de Clausules Particulars, en el termini de 3 dies habils.

Sant Ad ria de Besos, 16 d'octubre de 2018

Conformitat de !'empresa
adjudicataria
Data:

