CO-1/2016

Acord d’adjudicació

El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de 30 de maig de 2016, per unanimitat dels
presents, va acordar:
Vist que la Mesa de contractació es va constituir en data 13 de maig de 2016, formada per
l’Alcalde, la Primera Tinent d’Alcalde, la Secretària-Interventora. Actuant com a Secretària de la
Mesa, la Sra. Cèlia Jou Compta, funcionària de carrera.
Vist que el Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de 29 de març de 2016 va aprovar per
unanimitat dels presents el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques, aplicables al contracte d’obra pública per a la millora i regeneració dels espais i dels
serveis turístics del sector del pont romànic de Besalú (Fase 3).
Vist que en data 12 d’abril de 2016 es va publicar el Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 69, l’anunci d’aprovació de l’expedient de contractació, i de l’aprovació del plec de
clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques aplicables al contracte
d’obra pública per a la millora i regeneració dels espais i dels serveis turístics del sector del
pont romànic de Besalú (Fase 3).
Vist que el Ple de la Corporació, en la sessió extraordinària de data 17 de desembre de 2015,
per unanimitat dels presents, es va aprovar el Projecte executiu pública per a la millora i
regeneració dels espais i dels serveis turístics del sector del pont romànic de Besalú (Fase 3),
que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 251, de 31 de desembre de
2015, i núm. 68 d’11 d’abril de 2015, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7095
de 8 d’abril de 2016.
Vist que ha finalitzat el termini per la presentació d’ofertes de la licitació, en la qual s’han
presentat 7 ofertes:
-

RE/1060, 2/05/2016 CONSTRU-ECO PARK SL
RE/1066, 2/05/2016 EPSA
RE/1070, 2/05/2016 CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA
RE/1071, 2/05/2016 SALVADOR SERRA SA
RE/1072, 2/05/2016 RUBAU TARRÉS SAU
RE/1073, 2/05/2016, ARGON INFORMÀTICA SA
RE/1074, 2/05/2016, EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL (TEX)

Vist que en data 13 de maig de 2016 ha tingut lloc l’acte públic d’obertura de les ofertes, amb
els resultats següents:
b.1. Criteris que depenen d’un judici de valor:
Licitador

Experiència
en
projectes
que
assimilin(5
punts)

Memòria
tècnica
en relació
a
l’execució
del
projecte
(5 punts)

Millores
mediambientals
(5 punts)

Millores en els
usuaris
d’autocaravanes
(5 punts).

Cartells
amb
informació
turística
de la zona
(5 punts)

TOTAL
Màxim
25
punts

CONSTRU-ECO
PARK SL
EPSA

1

3

3

2

1

10

4

2

2

3

2

13
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CONSTRUCCIONS
FUSTÉ SA
SALVADOR
SERRA SA
RUBAU TARRÉS
SAU
ARGON
INFORMÀTICA SA
EXCAVACIONES
AMPURDAN 2000
SL (TEX)

3

5

4

2

1

15

5

2

4

3

3

17

5

4

2

2

3

16

5

3

2

3

2

15

4

2

2

3

2

13

Pel que l’oferta amb més puntuació en els criteris que depenen d’un judici de valor és la
presentada per SALVADOR SERRA SA, amb 17 punts.
b.2. Criteris avaluables de forma automàtica
Licitador

Oferta econòmica. 1
punt per cada 1% de
baixa econòmica del
pressupost de licitació
del Projecte executiu.
Màxim 25 punts
87.609,0825 màxim

Millores econòmiques.
1 punt per cada
1.000,00 € que
s’ofereixen en el
pressupost d’execució
material. Màxim 50
punts.
50.000,00 € màxim

CONSTRU-ECO PARK SL

99.290,28 €= 15 punts

8.795 €= 8,79 punts

23,79

EPSA

99.290,29 €= 15 punts

50.000,00 €= 50 punts

65

CONSTRUCCIONS FUSTÉ
SA
SALVADOR SERRA SA

116.812,00 €= 0 punts

33.000,00 €= 33 punts

33

108.635,26 €= 7 punts

17.000,00 €= 17 punts

24

RUBAU TARRÉS SAU

116.812,00€ = 0 punts

8.000,00 €= 8 punts

8

ARGON INFORMÀTICA SA

116.812,00€ = 0 punts

26.000,00 €= 26 punts

26

EXCAVACIONES
AMPURDAN 2000 SL (TEX)

115.643,99€ = 0,9 punts

50.000,00 €= 50 punts

50,9

Pel que l’oferta amb més criteris avaluables de forma automàtica, és l’empresa EPSA, amb 65
punts.
Vist que sumant tota la puntuació, l’empresa licitadora amb major puntuació obtinguda és
EPSA.
Vist que la propera sessió ordinària del Ple de la Corporació, està prevista per al 30 de maig de
2016, on un dels punts de l’ordre del dia és per a l’adjudicació del present contracte.

PlaçaLlibertat, 1 – 17850 Besalú- telèfon 972590225 i fax 972590411- ajuntament@besalu.cat

2

CO-1/2016

Atès el que disposa l’article 151 i 161 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per unanimitat, s’ACORDA:

Primer.- ADJUDICAR el contracte d’obra pública per a la millora i regeneració dels espais i
dels serveis turístics del sector del pont romànic de Besalú (Fase 3), a l’empresa licitadora
EPSA, per l’obtenció de la major puntuació, per un import de 99.290,29 € (IVA exclòs).
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les empreses licitadores.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord al perfil del contractant, al taulell d’anuncis,
Besalú, 3 de juny de 2016.

Secretària Interventora
Maria Zoraida Palao i Valverde
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