ACTA MESA - SOBRE ÚNIC
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ – OBERTURA SOBRE ÚNIC I VALORACIÓ D’OFERTES
El 9 de març de 2021 a les 12:00 hores, en acte públic, es reuneix la Mesa de contractació
de l’execució de les obres incloses en el projecte “Constructiu d’un pou d’abastament
d’aigua potable a l’Alzineta (T.M de Montferri). Fase 2. Equipament del Pou”, per procedir
a l’obertura de la documentació obrant en les pliques presentades.
President/a:
Vocals:
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Secretari/a:

El Senyor Jose Ruiz Marín, Alcalde.
La Senyora Montserrat Oliva Boada, Arquitecte municipal.
La Senyora Cristina Antolín Villanueva, Secretària Interventora de
l’Ajuntament.
La Senyora Cristina Antolín Villanueva, Secretària.

Per part del President es procedeix a la constitució de la mesa de contractació.
PRIMER.- La Secretària dona compte de les proposicions presentades
•

Presentades en temps i forma les ofertes:

NIF

Empresa

A26019992 FCC AQUALIA, S.A

Data i hora de
presentació
05/03/2021 13:32:37

B25323809 IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L

05/03/2021 16:54:156

Número de registre
d’entrada
4308970005-1-2021000224-2
4308970005-1-2021000226-2

No hi ha cap oferta presentada fora de termini.
SEGON.- Que en data 9 de març, s'ha procedit a l’obertura del sobre digital, constatant la
mesa de contractació que NO manca documentació a les empreses licitadores, d'acord amb
el PCAP.
TERCER.- Segons el projecte el pressupost base de licitació de la contractació és de
SEIXANTA TRES MIL DOSCENTS SETANTA SET amb VUITANTA UN CÈNTIMS (63.277,81.euros) IVA inclòs. El pressupost sense IVA ascendeix a CINCUANTA-DOS MIL DOSCENTS
NORANTA CINC amb SETENTA UN CÈNTIMS (52.295,71.-euros)
S’han presentat les ofertes econòmiques que es detallen a continuació:
EMPRESA
FCC AQUALIA, S.A

TERMINI
24 mesos

OFERTA
ECONÒMICA
44.336,30 €

IVA 21%

TOTAL

9.310,62 €

53.646,92 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C CRISTINA ANTOLIN VILLANUEVA el dia 11/03/2021 a les 12:32:31, JOSE RUIZ MARIN - DNI ** (SIG) el dia 11/03/2021 a les 12:38:43
i Montserrat Oliva Boada - DNI ** (SIG) el dia 16/03/2021 a les 10:13:32

IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L

24 mesos

39.378,79 €

8.269,55 €

47.648,34 €

Comprovat que cap de les ofertes presentades compleix els dos requisits establerts en
la clàusula 17 del PCAP d’ofertes anormalment baixes, es procedeix a la seva valoració.
QUART.- Els criteris d’adjudicació segons el plec de clàusules administratives aprovat
son els següents:
CRITERIS LA PONDERACIÓ DELS QUALS ES AUTOMÀTICA:
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a) Oferta econòmica (Sense tenir en compte l’IVA) ................................ fins a 75
punts.
En cap cas s’acceptarà cap proposta econòmica del pressupost de contracte que superi
el cost de licitació de l’obra. L’incompliment d’aquest requisit serà motiu suficient per
excloure la proposta d’aquest procediment.
Es valorarà: calculant el percentatge de baixa de cada oferta econòmica en relació el
pressupost base de licitació. La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun
dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb la fórmula adjunta:
PA = 75 x (baixa i / baixa millor)
PA
Puntuació resultant per a la proposta econòmica de
cada empresa
baixa i Baixa o diferència entre l’oferta econòmica que proposi
cada empresa (Ei), respecte al valor estimat del contracte
(52.295,71€, PEC sense IVA).
reducció millor Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més
baixa d’entre totes les presentades i acceptades (E millor), respecte
al valor estimat del contracte (52.295,71€, PEC sense IVA)).
-

Sense baixa 0 punts.
Baixa major 75 punts.

Els licitadors han presentat les ofertes econòmiques següents:
EMPRESA

Diferència entre Oferta i el
valor estimat del contracte

FCC AQUALIA, S.A

52.295,71 € - 44.336,30 €

Càlcul
Baixa i

Baixa millor

Punts
(PA)

7.959,41 €

12.916,92 €

46,21
punts
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i Montserrat Oliva Boada - DNI ** (SIG) el dia 16/03/2021 a les 10:13:32

IRRIGA
WATER
52.295,71 € - 39.378,79 €
SOLUTIONS, S.L

12.916,92
€

12.916,92 €

75 punts

b)Garantia de les actuacions realitzades.................................................fins a 25 punts.
Segons fixa el plec, també es valorarà la fixació d’una ampliació del termini de la garantia
ofertada pel licitador o candidat. La valoració es farà d’acord amb el següent criteri:

TERMINI

PUNTS
6,25 punts
12,50 punts
18,75 punts
25,00 punts
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6 mesos
12 mesos
18 mesos
24 mesos

Els licitadors han presentat les següents millores:

EMPRESA

TERMINI

PUNTS (PA)

FCC AQUALIA, S.A

24 mesos

25,00 punts

IRRIGA WATER SOLUTIONS,S.L

24 mesos

25,00 punts

CINQUÈ.- Realitzada la valoració de les ofertes per aquesta mesa, d'acord amb les fórmules
establertes en el plec de clàusules administratives particulars, queden classificades per ordre
decreixent amb el següent resultat:
Puntuació total

EMPRESA
FCC AQUALIA, S.A
IRRIGA WATER SOLUTIONS,
S.L

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA
46,21 punts
75,00 punts

PUNTUACIÓ TERMINI
GARANTIA

TOTAL PUNTUACIÓ

25,00 punts

71,21 punts

25,00 punts

100,00 punts

En conseqüència la mesa de contractació adopta la següent,
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
PRIMER.- Proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del present contracte a IRRIGA
WATER SOLUTIONS, S.L, candidat amb millor puntuació obtinguda.
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SEGON.- Requerir a IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L perquè, en el termini màxim de 7
dies hàbils, comptats des de l’enviament de la comunicació, aporti la documentació
prevista en els plecs administratius, constitueixi la garantia definitiva per un import de
MIL NOUCENTS SEIXANTA VUIT amb NORANTA QUATRE Cèntims (1.968,94.-euros) així
com que aporti el compromís a què es refereix l’article 75.2 i/o la documentació
justificativa que disposa efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb l’article 76.2 LCSP.
TERCER.- Elevar a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació condicionat al
compliment de la presentació de la documentació establerta en el punt 2on.
El president de la Mesa de Contractació dóna per finalitzada la reunió a les 12:30 hores.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Montferri. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CB4186DE96C54D3DAEACE06C0C0189A2 i data d'emissió 25/03/2021 a les 12:00:31

De la qual cosa, com a secretària estenc aquesta acta amb el vist i plau del President.
Montferri a 9 de març de 2021.

President
Jose Ruiz Marin

Vocal
Montserrat Oliva Boada

Vocal-Secretària
Cristina Antolín Villanueva
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