Ref 2/2018/COOS
Expedient: COOS - Contracte d'obres en obert simplificat
Document: Acta Mesa
Assumpte: Obres previstes al projecte tècnic d'adequació del carrer Federico García
Lorca entre el carrer General Prim i el Passeig del Ferrocarril
A la ciutat de Rubí, a les 9:15 hores del dia 30 de novembre de 2018, es constitueix, convocats
en legal forma els seus membres, la Mesa de contractació de l’Àrea de Serveis Centrals que
resta conformada com tot seguit es detalla:
President:

Sr. Moisés Rodríguez Cantón, regidor de Serveis Centrals.

Vocals:

Sra. Sandra Cerdà Gómez, Interventora de Fons.
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. Mª Carmen Méndez Arrebola, coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai
Públic.

Secretària:

Sra. Eva Ruiz Rueda, cap del servei de Contractació.

En aquest acte públic, la secretària de la mesa comunica als assistents que s’han presentat un
total de 9 proposicions:
Número d’ordre
de presentació
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Registre d’entrada
de les proposicions

Licitador

2018033273
2018033285
2018033458
2018033471
2018033473
2018033488
2018033503
2018033545
2018034336

VIALITAT I SERVEIS SLU
SERXAR SA
FERTRES CONSTRUCCIONES SL
TEBANCAT SL
HERCAL DIGGERS SL
ISEOVA SL CONSTRUCCIONS
CIVIL STONE SL
CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES SL
TEMPO FACILITY SERVICES SLU
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La proposta presentada per Tempo Facility Services SLU, ha estat presentada per correu
administratiu i NO en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Rubí de conformitat
amb el previst al plec de clàusules administratives particulars (clàusula 8) i l’article 159.4 de la
LCSP.
A continuació el president ordena l’obertura de les proposicions presentades dintre de termini i
en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Rubí i es procedeix a comprovar la
documentació en base al previst a la clàusula 8 apartats a) “Documentació administrativa i b)
“Criteris automàtics” del plec de clàusules administratives particulars. D’aquesta comprovació
es desprenen les següent dades:

Registre
d’entrada de
les
proposicions
2018033273
2018033285
2018033458
2018033471
2018033473
2018033488
2018033503
2018033545

Licitador

VIALITAT I SERVEIS
SLU
SERXAR SA
FERTRES
CONSTRUCCIONES
SL
TEBANCAT SL
HERCAL DIGGERS
SL
ISEOVA SL
CONSTRUCCIONS
CIVIL STONE SL
CATALANA
D’INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ TRES
SL

Presenta el
pressupost i
Presenta
Presenta
la justificació
correctament correctament
dels preus
l'Annex I
l'Annex III
unitaris
del PCAP
del PCAP
clàusula 7.1
del PCAP
Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

La secretària de la mesa informa que en aquest punt finalitza l’acte públic de la Mesa de
contractació.
Es comprova per part dels membres de la mesa que les empreses licitadores no han aportat
tota la documentació requerida, en tant no han incorporat en el sobre presentat en suport paper
ni el pressupost ni la justificació dels preus unitaris que es requeria a la clàusula 7 del PCAP.
Es comprova per part dels membres de la mesa que al perfil del contractant de l’òrgan de
contractació que es troba integrat a la Plataforma Electrònica de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya, a l’apartat de dubtes i preguntes de l’expedient 2/2018 COOS, es va
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publicar la pregunta enviada per l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES
SL a l’adreça contractacio@ajrubi.cat i que és la següent:
“En relació a la clàusula 8 del PCAP, a l’apartat b) CRITERIS AUTOMÀTICS, diu “s’inclourà
documentació relativa als criteris automàtics de valoració de la clàusula 7 d’aquest plec, d’acord amb el
model de l’ANNEX III d’aquest plec”, si mirem l’annex 7, es demana un pressupost i justificació de preus
per a justificar la baixa i un CV i certificat de vida laboral per acreditar l’equip tècnic ofert, entenc segons
l’e-mail anterior, que només cal incloure al sobre A una declaració segons el model de l’annex III, i no és
necessari aportar més informació?

La resposta donada, que també es va publicar al perfil del contractant és la següent:
“Al sobre C “criteris automàtics “ nomes s’ha d’incloure l’annex III, del PCAP
La justificació només l’aportarà el licitador que hagi obtingut la millor puntuació.”

La Mesa comprova que la resposta donada va ser errònia, ja que la clàusula 7.1 del PCAP,
determina clarament que les empreses licitadores han d’incorporar en el sobre en suport paper
el pressupost i la justificació dels preus unitaris.
La clàusula 7.1 del PCAP diu:
“L’ofertant ha de presentar en paper el seu propi pressupost i la justificació dels preus unitaris.
Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de licitació
per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar.
L’òrgan de contractació, únic a qui pot imputar-se aquest error, no pot desdir-se d’allò que ha
publicat al perfil del contractant i que els licitadors han llegit, de manera que, per a no causarlos perjudicis injustificats, s’han d’admetre totes les ofertes presentades perquè en el respectiu
sobre s’ha inclòs l’Annex III, i això sense perjudici que, com diu la resposta publicada, “la
justificació nomes l’aportarà el licitador que hagi obtingut la millor puntuació”. D’altra banda, per
tractar-se d’un error que afecta només al present expedient 2/2018/COOS, aquest criteri
d’admissió d’ofertes no pot estendre’s a la resta d’expedients publicats al perfil del contractant
per a adjudicar les diferents obres que en aquest moment s’estan licitant, doncs fer-ho
significaria convertir un error en regla i contravenir la Clàusula 7.1 del PCAP que en totes
aquestes altres licitacions determina clarament que les empreses licitadores han d’incorporar
en el sobre en suport paper el pressupost i la justificació dels preus unitaris.
Pels motius anteriors, es procedeix a la valoració de les ofertes tenint en compte només l’annex
III del PCAP presentat pels diferents licitadors.
Essent les 10:15 hores la secretària de la Mesa comunica que s’interromp en aquest punt la
sessió per tal que els tècnics corresponents puguin fer les comprovacions oportunes i emetin
els informes de valoració escaients.
Essent les 14:58 hores es reuneixen de nou els membres de la Mesa de contractació un cop
efectuada la valoració dels criteris automàtics per part dels tècnics corresponents, segons
informe tècnic emès i signat en data d’avui per part de la tècnica del servei de contractació, es
comunica el resultat obtingut:
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“
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ iva exclòs

Núm.
Plica

NIF

LICITADORA

1

B64311913 VIALITAT I SERVEIS SLU

2

A59161158 SERXAR SAU

3

B64410327 CONSTRUCCIONES FERTRES SL

4

B65528556 TEBANCAT SL

5

B64143639 HERCAL DIGGERS SL

6

B64965759 ISEOVA SL

7

B65349623 CIVILSTONE SL

8

B59096107

CATALANA D'INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ TRES SL

MITJANA ARITMÈTICA DE LES OFERTES
10 PUNTS PERCENTUALS
MITJANA MÉS EL 10%
MITJANA MENYS EL 10%

163.762,15€

Proposta
Econòmica
iva exclòs
134.022,94
€
131.009,50
€
132.811,10
€
122.657,83
€
142.440,90
€
131.337,24
€
142.114,22
€
105.037,04
€

Percentatge
de baixa
respecte al
pressupost
base de
licitació
18,16%
20,00%
18,90%
25,10%
13,02%
19,80%
13,22%
35,86%

130.178,85
€
13.017,88
€
143.196,73
€
117.160,96
€

La mitjana de l’oferta econòmica dels licitadors es 130.178,85€. Es calcula l’import corresponent a 10
unitats percentuals per sobre de la mitjana, que correspon a 143.196,73€. Cap de les ofertes es superior
a aquest import per tant no s’ha de calcular una nova mitjana. Es calcula l’import de 10 unitats
percentuals per sota de la mitjana que correspon a 117.160,96€, per tant totes les ofertes que siguin
inferiors a aquest import es poden considerar baixes anormals o desproporcionades.
Analitzades les ofertes sota els paràmetres de l’art. 85.4 del RGLCAP es conclou que l’oferta de
l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES S.L. amb NIF B59096107 presenta valors
anormals o desproporcionals.
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Segons l’informe tècnic senyalat es detecta que l’oferta presentada per l’empresa CATALANA
D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES SL amb NIF B59096107 es troba en presumpció de
d’anormalitat d’acord amb el que determina l’article 149 de la LCSP i l’article 85 del RGLCAP.
En base a aquest informe tècnic i a la relació d’actes abans exposada, la Mesa de contractació,
en la mateixa sessió, acorda per unanimitat:
Primer.- EXCLOURE de la licitació a l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES SLU, amb NIF
B66226234, per haver presentat per correu administratiu i NO en el Registre General d’Entrada
de l’Ajuntament de Rubí de conformitat amb el previst al plec de clàusules administratives
particulars (clàusula 8) i l’article 159.4 de la LCSP.
Segon.- REQUERIR a l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES SL amb
NIF B59096107 per tal que aporti la documentació necessària que justifiqui plena i
oportunament la viabilitat de l’oferta presentada en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la recepció de la notificació d’acord amb l’article 149 de la LCSP, atès que es
presumeix que ha estat formulada en termes que la fan anormalment baixa segons l’establert a
l’article 85 del RGLCAP.
Tercer.- NOTIFICAR l’exclusió del procediment de licitació a l’empresa TEMPO FACILITY
SERVICES SLU, amb NIF B66226234, i el requeriment de justificació de la baixa a l’empresa
CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES SL amb NIF B59096107 mitjançant la
remissió del corresponent ofici per part de la secretària de la mesa.
Essent les 15:02 hores, s’acaba aquesta obertura i s’aixeca la present acta que signen els i les
membres de la Mesa.
Tècnica d'administració general
Servei de contractació

Coordinadora de l'Ambit
d'Obra i Espai Públic

EVA RUIZ RUEDA

M. Carmen Méndez Arrébola

30/11/2018 15:46:09

30/11/2018 15:48:09

El vicesecretari accidental

La interventora

NICOLAS LOPEZ AZNAR

Sandra Cerdà Gómez

30/11/2018 15:55:35

30/11/2018 16:25:30

El regidor delegat de l'Àrea de Serveis Centrals

MOISES RODRIGUEZ
CANTON
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