AJUNTAMENT
DE VILAGRASSA
Expedient núm.:
02 / 2021
Procediment:
Contracte d’obres per Procediment Obert Simplificat
Assumpte:
Vestidors i Bar restaurant de la Piscina municipal de Vilagrassa
Data d'iniciació:
10.02.2021
Acta de la Mesa de Contractació d'Obertura de les Ofertes
Dia i hora de la reunió: 19.03.2021, 12 hores
Lloc de celebració:
Ajuntament de Vilagrassa (licitació electrònica)
Document signat per:
El President, els Vocals i la Secretària

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE
“2” – Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma Automàtica

Reunits en les dependències municipals, el dia 19 de març de 2021 a les 12 hores, es constitueix la
Mesa de Contractació per a l'adjudicació del següent contracte:

Tipus de contracte: d’obres
Subtipus del contracte: Objecte del contracte:

Vestuaris i Bar Piscina Municipal de Vilagrassa

Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45000000-7 Treballs de construcció
45212230-7 Instal·lació de vestuaris
45212420-6 Treballs de construcció de restaurants y establiments similars
Valor estimat del contracte:

103.383,28 €

Pressupost base de licitació IVA exclòs:

103.383,28 €

IVA%: 21.710,48 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs:
Durada de l'execució:

TRES MESOS

125.093,76 €
Durada màxima: Tres mesos

Lots: D’acord amb el que s’estableix a l’article 99.3 de la LCSP i amb la memòria justificativa,
el present contracte no permet la divisió en lots.
La composició de la taula és la següent:
President

Jordi Serés Aguilar, Alcalde

Vocal

Jordi Martí Gasull, Secretari interventor

Vocal

Gemma Verdés Farré, Tresorera

Secretària de la Mesa

Àngels Minguella Torres, funcionària Administrativa

Després de la constitució de la Mesa, la secretària de la Mesa dona compte que el passat 12 de
març es va procedir a l’obertura del Sobre 1, havent-se admès les quatre empreses que es van
presentar.
A continuació s’apliquen les credencials a l’eina de sobre Digital per tal de poder fer l’obertura
del sobre “2” – Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma Automàtica.
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OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS
A1 Baixa econòmica
A2 Millores proposades per l’Ajuntament
Vestidors (sanitaris i equipaments)
Bar (Climatització)
Alarma Bar
Alarma Vestidors
A3 Ampliació garantia de l’obra
Les ofertes presentades són les següents, les quals es procedeix a valorar:
A1 Baixa econòmica (40 punts)
Pi = 40 [ 1 - (Oi - Om / IL ) x ( IL - 1/2 Om / IL – Om ) ]
Pi
=
Punts de l’oferta
Oi
=
Preu de l’oferta
Om
=
Preu de la millor oferta
IL
=
Import de licitació

PUNTS DEL CRITERI PREU P=

40

IMPORT DE LICITACIÓ IL=

125.093,76 €

Licitadors

Preu de l'oferta

MONTCRUMA, SLU

121.966,42

29,06

118.580,00

40,00

121.347,887

31,06

CONSTRUCCIONES HERMANOS OJEDA, SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL
G2C INTEGRAL, SL

Puntuació

0,00

Proposta en blanc

A2 Millores proposades per l’Ajuntament (50 punts)
1. MONTCRUMA, SLU
No presenta l’execució de millores proposades per l’Ajuntament.

0 punts

2. CONSTRUCCIONES HERMANOS OJEDA, SL
Presenta l’execució de dos (1+2) millores proposades per l’Ajuntament.

40 punts

3. CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL
Presenta l’execució de les quatre millores proposades per l’Ajuntament.

50 punts

4. G2C INTEGRAL, SL
Presenta l’execució de la millora 1 proposada per l’Ajuntament.

15 punts

A3 Ampliació garantia de l’obra (10 punts)
Ampliació del termini en un màxim de 10 anys.
1. MONTCRUMA, SLU
Màxim de 10 anys ......................................................................... 10 punts
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2. CONSTRUCCIONES HERMANOS OJEDA, SL
Màxim de 10 anys ......................................................................... 10 punts
3. CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL
Màxim de 10 anys ......................................................................... 10 punts
4. G2C INTEGRAL, SL
No presenta ampliació de garantia ...................................................

0 punts

Puntuació obtinguda, quantificada de forma automàtica
MONTCRUMA, SLU
CONSTRUCCIONES HERMANOS OJEDA, SL

29,06 + 0 + 10
40
+ 40 + 10

=
=

39,06
90,00

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL

31,06 + 50 + 10
0
+ 15 + 0

=
=

91,06
15,00

G2C INTEGRAL, SL

La Mesa procedeix a la comprovació en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que
l’empresa proposada com a adjudicatària està degudament constituïda, que el seu objecte social
està dins de les prestacions de la licitació, el seu àmbit d’activitat, que el signant de la proposició té
poder bastant per formular l'oferta, que ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, si
escau la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar.
Després de la comprovació en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (RELI), dels
requisits abans esmentats d’acord amb els articles 66 (objecte social), 84.1 (acreditació capacitat /
escriptura constitució i/o estatuts), 141 (declaració responsable) i 159.4.a) (inscripció obligatòria
RELI o ROLECE) de la Llei 9/2017 LCSP.
La Mesa de Contractació constata que la mercantil CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL
compleix amb tots els requisits per poder dur a terme les obres dels Vestidors i Bar de les Piscines,
per la qual cosa s’admet la seva proposta.
A la vista de les puntuacions obtingudes, la licitació queda de la següent manera:
OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS (Vestidors i bar – restaurant de la Piscina Municipal)
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL – 91,06 punts.
La Mesa de Contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte
d’obres de “Vestidors i bar – restaurant de la Piscina Municipal de Vilagrassa” a l’empresa
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL, d’acord amb la seva oferta, la qual ha obtingut
91,06 punts.
Seguidament la Mesa de Contractació acorda requerir mitjançant comunicació electrònica al licitador
proposat com a adjudicatari perquè constitueixi la garantia definitiva per import de 5.014,38 euros,
així com perquè efectuï aportació del compromís al qual es refereix l'article 75.2 i la documentació
justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o
adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2 i el compliment de les obligacions
especials d’execució del contracte de la Clàusula 20 del Plec; i tot això en el termini de 7 dies hàbils
a comptar des de l'enviament de la comunicació.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 63.3.i de la LCSP, la present acta es publicarà en el perfil
del contractant.
El President dóna per acabada la reunió. I perquè quedi constància de tot allò tractat, redacto la
present Acta que jo, com a secretària, llegeixo en veu alta i sotmeto a la signatura dels membres
de la Mesa; en dono fe.
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