Ref. 29/2018/COOS
Expedient: COOS - Contracte d'obres en obert simplificat
Document: Acta Mesa
Assumpte: Projecte per a la millora de la façana de l’edifici administratiu del cementiri
municipal de Rubí.

A la ciutat de Rubí, a les 10:00 hores del dia 27 de març de 2019, es constitueix, convocats en
legal forma els seus membres, la Mesa de contractació que resta conformada com tot seguit es
detalla:
President:

Sr. Moisés Rodríguez Cantón, Regidor de Serveis Centrals.

Vocals:

Sr. Xavier Carbonell Tutusaus, Interventor accidental.
Sr. Nicolás López Aznar, Vicesecretari accidental, en exercici de les
funcions encomanades a la Vicesecretaria General pel Decret d’Alcaldia
1281/2017 de 23 de febrer de 2017.
Sra. Silvia Salueña Pérez, tècnica del Servei de Projectes i Obres.

Secretària:

Sra. Azahara González López, TAG del servei de Contractació.

No assisteix a l’acte públic d’obertura de sobres cap persona en representació de les empreses
licitadores.

En aquest acte públic, es comunica als i les assistents que s’han presentat un total de tres
proposicions. Revisades les proposicions presentades s’ha comprovat el següent:

Número
d’ordre

Registre entrada
proposicions

Licitador

Presentació de les
proposicions

Expedient:29/2018/COOS
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 12432775430401201075 a
https://seu.rubi.cat
1/7

1

2

3

2019001161

2019001210

2019001623

YIRA Y FERRER SLU

Presentada dintre de termini i
en
el
Registre
General
d’entrada.
La
data
d’inscripció al RELI és el 27
de febrer de 2019; posterior
a la data de finalització del
termini
de
presentació
d’ofertes. No consta inscrita
al ROLECSP.

ASSISTACASA 2005 SL

Presentada dintre de termini i
en
el
Registre
General
d’entrada. Es comprova que
consta inscrita al ROLECSP en
la data de finalització del
termini
de
presentació
d’ofertes. No consta inscrita al
RELI.

B28 CONSTRUCCIONS SL

Presentada dintre de termini i
en
el
Registre
General
d’entrada. Es comprova que
consta inscrita al RELI en la
data
de
finalització
de
presentació
d’ofertes.
No
consta inscrita al ROLECSP.

Segons el certificat del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) obtingut en data
d’avui es comprova que l’empresa YIRA Y FERRER SLU amb NIF B66986654 consta inscrita
en aquest Registre (RELI) des del 27 de febrer de 2019, és a dir, amb posterioritat a la
finalització del termini previst per a la presentació d’ofertes (l’últim dia per a la presentació
d’ofertes finalitzava el 14 de gener de 2019). Es comprova també que l’empresa YIRA Y
FERRER SLU amb NIF B66986654 no consta inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECSP).
Per tant, resulta procedent l’exclusió de l’empresa YIRA Y FERRER SLU amb NIF B66986654
d’aquesta licitació, de conformitat amb el previst a l’article 159.4 a) de la LCSP i en la clàusula
5 del PCAP en la que expressament es feia constar que:
“A partir del 9 de setembre de 2018, és obligatòria la inscripció de les empreses
licitadores en el Registre d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o
en el Registre Oficial d’empreses licitadores i empreses classificades del Sector públic
(ROLECSP), per poder participar en els procediments oberts simplificats d’acord amb la
previsió de la disposició transitòria tercera de la LCSP. La data final de la inscripció en el
registre corresponent és la data final de presentació de proposicions en el procediment
de licitació.”
En base a l’anterior, el president ordena l’obertura de les proposicions presentades per les
dues empreses licitadores que consten inscrites al RELI/ROLECSP en la data de finalització
del termini de presentació de proposicions en aquesta licitació (el 14 de gener de 2019), i que
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han presentat les pliques dintre de termini i en el Registre General d’entrada de l’Ajuntament,
de conformitat amb el previst a la clàusula 8 del plec de clàusules administratives particulars
que regula aquest contracte, i es procedeix a comprovar la documentació en base al previst a
la mateixa clàusula 8 apartats a) “Documentació administrativa i b) “Criteris automàtics” del plec
de clàusules administratives particulars. D’aquesta comprovació es desprenen les següent
dades:
Presenta
Presenta
correctament correctament
l'Annex I
l'Annex III
del PCAP
del PCAP

Registre d’entrada proposicions

Licitador

2019001210

ASSISTACASA 2005 SL

SÍ

SÍ

2019001623

B28 CONSTRUCCIONS
SL

SÍ

SÍ

En aquest punt, essent les 10:50 hores, es comunica que es dóna per finalitzat l’acte públic i
s’interromp la sessió per tal que els tècnics corresponents puguin fer les comprovacions
oportunes i emetin els informes de valoració escaients.

Essent les 14:00 hores es reuneixen de nou els membres de la Mesa de contractació per a
l’adjudicació del contracte d’obres de referència.
Es comunica el resultat de l’informe tècnic referent a la valoració dels criteris automàtics de les
ofertes econòmiques i proposta d’adjudicació emès i signat en data d’avui per la tècnica del
servei de Contractació i la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, que la Mesa fa seu,
en el que es fa constar:
“Anàlisi de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats
De conformitat amb la clàusula 7 del plec de clàusules administratives que regulen aquesta
contractació s’indica que la consideració d'una o diverses ofertes econòmiques amb valors
anormals o desproporcionats s'apreciarà d’acord amb els paràmetres objectius que
s’estableixen reglamentàriament a l’efecte d'allò establert en l'article 149 LCSP i l’article 85 del
RGLCAP.
Segons allò establert a l’article 85.2 del RGLCAP “Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui
inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altre oferta”.
Es procedeix a comprovar l’existència de possibles baixes desproporcionades:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ iva exclòs

45.107,79 €
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Proposta
Econòmica
iva exclòs

Percentatge de
baixa respecte al
pressupost base de
licitació

Núm.
Plica

NIF

2

B97600001

ASSISTACASA 2005 SL

38.566,13 €

14,50%

3

B64978000

B28 CONSTRUCCIONS SL

42.959,80 €

4,76%

LICITADORA

20 % RESPECTE L'OFERTA MÉS ALTA

8.591,96 €

LÍMIT OFERTES AMB POSIBLES VALORS ANORMALS

34.367,84 €

El 20% respecte de l’oferta més alta és de 8.591,96€, el límit de les ofertes amb possibles
valors anormals és de 34.367,84€.
Analitzades les ofertes sota els paràmetres de l’art. 85.2 del RGLCAP es conclou que les dues
ofertes no presenten valors anormals o desproporcionats.
“Avaluació final
Analitzades les ofertes segons els criteris establerts en la clàusula 7 del PCAP i sumades les
puntuacions dels diferents criteris automàtics, resulta la següent puntuació total per ordre
decreixent:

Núm.
Plica

NIF

LICITADORA

2

B97600001

ASSISTACASA 2005
SL

3

B28
B64978000 CONSTRUCCIONS
SL

Puntuació
Puntuació
Puntuació Puntuació treballadors
Puntuació
Total
termini
experiència experiència a contractar
oferta
Puntuació
garantia
cap d'obra encarregat en situació
econòmica
(màxim
>12
> 2 anys
> 5 anys
legal de
(fins a 70
100
mesos
(fins a 5
(fins a 5
desocupació
punts)
punts)
(fins a 10
punts)
punts)
(fins a 10
punts)
punts)
70,00

0,00

2,50

3,50

5,00

81,00

22,98

10,00

5,00

5,00

10,00

52,98

“Conclusions
Atès que s’ha comprovat que l’empresa YIRA Y FERRER SLU amb NIF B66986654 no
constava registrada ni en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
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Catalunya (RELI) ni en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic (ROLECSP) en la data final de presentació d’ofertes, és a dir el 14 de gener de 2019,
de conformitat amb el previst a l’article 159.4 a) de la LCSP i en la clàusula 5 del PCAP no s’ha
procedit a la seva valoració i en conseqüència es proposa a la mesa de contractació la seva
exclusió.
Proposar a l’empresa ASSISTACASA 2005 SL amb NIF B97600001 com adjudicatària del
contracte de les obres locals previstes en el projecte tècnic per a la millora de la façana
de l’edifici administratiu del cementiri municipal de Rubí, per un import de 46.665,01 euros
(iva inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa, donat que compleix amb les condicions
requerides en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de condicions
tècniques i ha estat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a
la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 38.566,13 euros pressupost net i 8.098,88 euros en concepte
d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 12 mesos i el número de treballadors a contractar en
situació legal de desocupació és d’ 1 persona.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap
d’obra amb una experiència de 7 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 5 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la
clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 12 anys (5 anys de solvència
tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 7 anys com a criteri
d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP).”
Atès que la valoració efectuada del criteri de valoració referent a la qualitat de l’equip tècnic
(cap d’obra i encarregat) té caràcter provisional a resultes de l’acreditació dels anys
d’experiència per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària, la puntuació total
obtinguda per aquesta empresa també té caràcter provisional.

En base a tot l’anterior, la Mesa de contractació, en la mateixa sessió, acorda per unanimitat:

Primer.- EXCLOURE a l’empresa YIRA Y FERRER SLU amb NIF B66986654 de la licitació
del contracte de les obres locals previstes en el projecte tècnic per a la millora de la façana de
l’edifici administratiu del cementiri municipal de Rubí, per no constar registrada ni en el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) ni en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECSP) en la data
final de presentació d’ofertes, és a dir el 14 de gener de 2019, de conformitat amb el previst a
l’article 159.4 a) de la LCSP i en la clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars
que regula aquesta contractació.
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Segon.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, de conformitat amb el previst a
l’informe tècnic referent a la valoració dels criteris automàtics de les ofertes econòmiques i
proposta d’adjudicació, emès i signat en data d’avui per la tècnica del Servei de Contractació i
la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, que la Mesa fa seu, l’adjudicació del
contracte de les obres locals previstes en el projecte tècnic per a la millora de la façana
de l’edifici administratiu del cementiri municipal de Rubí, a l’empresa ASSISTACASA
2005 SL amb NIF B97600001, per un import de 46.665,01 euros (iva inclòs) segons l’oferta
presentada per l’empresa, donat que compleix amb les condicions requerides en el plec de
clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta
amb la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 38.566,13 euros pressupost net i 8.098,88 euros en concepte
d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 12 mesos i el número de treballadors a contractar en
situació legal de desocupació és d’ 1 persona.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap
d’obra amb una experiència de 7 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 5 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la
clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 12 anys (5 anys de solvència
tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 7 anys com a criteri
d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP).
Atès que la valoració efectuada del criteri de valoració referent a la qualitat de l’equip tècnic
(cap d’obra i encarregat) té caràcter provisional a resultes de l’acreditació dels anys
d’experiència per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària, la puntuació total
obtinguda per aquesta empresa també té caràcter provisional.
Tercer.- REQUERIR a l’empresa ASSISTACASA 2005 SL amb NIF B97600001 que ha
obtingut la millor puntuació perquè aporti tota la documentació requerida a la clàusula 11 del
plec de clàusules administratives particulars i tota la que justifiqui els criteris de solvència
econòmics, financers i tècnics previstos a la clàusula 5 del plec de clàusules administratives
particulars, de conformitat amb l’article 159 de la LCSP, així com la documentació acreditativa
del criteri de valoració regulat a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars
relatiu a la qualitat de l’equip tècnic, cap d’obra i encarregat, que ha estat valorat amb caràcter
provisional.

Quart.- NOTIFICAR l’acord d’exclusió de l’empresa YIRA Y FERRER SLU amb NIF
B66986654 i el requeriment de documentació previ a l’adjudicació a l’empresa ASSISTACASA
2005 SL amb NIF B97600001 mitjançant la remissió del corresponent ofici per part de la
secretària de la mesa.
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Essent les 14:45 hores, s’acaba aquesta obertura i s’aixeca la present acta que signen els i les
membres de la Mesa.

Tècnica administració general

AZAHARA GONZALEZ
LOPEZ

Arquitecte

Silvia Salueña Pérez

27/03/2019 15:11:09
El vicesecretari accidental

28/03/2019 8:19:36
L'interventor accidental

NICOLAS LOPEZ AZNAR

XAVIER CARBONELL
TUTUSAUS

28/03/2019 8:31:25

28/03/2019 9:59:45

El regidor delegat de l'Àrea de Serveis Centrals

MOISES RODRIGUEZ
CANTON
28/03/2019 12:07:27
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