RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ PROCEDIMENT OBERT NO
HARMONITZAT PER L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES
CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA VALORADA DE LES
OBRES PER A LA REFORMA DEL PARC DE CAN SUCRE
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE DOS PISTES ESPORTIVES I
L’HABILITACIÓ D’UNA ZONA D’ESBARJO DE GOSSOS, A
VILADECANS
LLOC

Viladecans

NOM PROJECTE

DATA

31/05/2019

CODI PROJECTE

OBRES REFORMA DEL
PARC DE CAN SUCRE
135/FP14/001

ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la
SOCIEDAD PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.
En relació a la contractació per procediment obert per a l’execució de les
obres contingudes AL PROJECTE D’OBRES LOCALS PER A LA REFORMA
DEL PARC DE CAN SUCRE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE DOS PISTES
ESPORTIVES I L’HABILITACIÓ D’UNA ZONA D’ESBARJO DE GOSSOS, A
VILADECANS

EXPOSA
1.

Atès que en data 29 de gener de 2019 es va aprovar per la Consellera
Delegada de VIMED la constitució i composició de la Mesa de Contractació,
d’acord amb allò determinat a l’acord d’inici d’expedient de data 18 de febrer
de 2019.

2.

Dins el termini establert van presentar oferta els següents licitadors:
Licitador Núm. 1:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma : E/000011-2019
EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES NATURALES
SL
Licitador Núm. 2:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000012-2019
EMPRESA: COPCISA SA
Licitador Núm. 3:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000013-2019
EMPRESA: Moix, Serveis i Obres, S.L.
Licitador Núm. 4:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000014-2019
EMPRESA: LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL
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Licitador Núm. 5:
Data presentació: 03/03/2019
Registre Entrada Plataforma : E/000015-2019
EMPRESA: CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L.
Licitador Núm. 6:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000016-2019
EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
Licitador Núm. 7:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000017-2019
EMPRESA: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
Licitador Núm. 8:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000018-2019
EMPRESA: MON VERTICAL
Licitador Núm. 9:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000019-2019
EMPRESA: COOSPLAN OBRAS Y SERVIVCIOS LAANTIT, S.L.
Licitador Núm. 10:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000020-2019
EMPRESA: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.

Licitador Núm. 11:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000021-2019
EMPRESA: ISEOVA SL
3.

La mesa de contractació en la referida sessió d’obertura del sobre A va
adoptar els següents acords:

1.
La Mesa acorda declarar exclosos provisionalment al
següents licitadors, atorgant un termini de tres (3) dies hàbils
per a esmenar les deficiències existents al sobre A i, en el
seu cas
Licitador Núm. 1:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma : E/000011-2019
EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS
NATURALES SL

INTEGRALES
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La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les
següents deficiències:
-

-

-

-

Deficiència en la documentació acreditativa de la solvència
econòmica, financera i tècnica. La documentació presentada no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules particulars
de la present licitació, en tant que la informació continguda al RELI
no està actualitzada.
Deficiència en la documentació presentada pel subcontractista NAD
103, S.L. donat que la documentació presentada no s’ajusta a la
requerida per VIMED en el plec de clàusules particulars de la present
licitació, en tant que el DEUC no està correctament complimentat en
el seu apartat VI de declaracions finals.
Deficiència en la documentació presentada pel subcontractista Benito
Urban S.L.U. donat que la documentació presentada no s’ajusta a la
requerida per VIMED en el plec de clàusules particulars de la present
licitació, en tant que no s’ha complementat correctament l’apartat A
(Informació de l’operador econòmic) i l’apartat B (Informació sobre els
representants de l’operador econòmic #1 i #2) de la Part II, atès que
com a subcontractista no concorre a la licitació.
Deficiència en la documentació presentada pel subcontractista
EXCAVACIONS I SERVEIS JODAR, S.L.U. donat que la
documentació presentada no s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules particulars de la present licitació, en tant que el
DEUC no està correctament complimentat en el seu apartat VI de
declaracions finals.

Ateses les deficiències observades es requereix al licitador per a que:

1.

Acrediti la seva solvència econòmica, financera i tècnica bé
mitjançant el RELI actualitzat, bé mitjançant la presentació del
DEUC degudament omplert.

2.

Presenti el DEUC del subcontractista NAD 103, S.L. degudament
omplert, en especial pel que fa referència a complimentar totes
les caselles de l’autorització per tal de que VIMED pugui tenir
accés als documents justificatius de la informació continguda al
DEUC.

3.

Presenti el DEUC del subcontractista Benito Urban S.L.U. on no
estigui omplerta la casella corresponent a la Part II, apartats A i
B.

4.

Presenti el DEUC del subcontractista EXCAVACIONS I SERVEIS
JODAR, S.L.U. degudament omplert, en especial pel que fa
referència a complimentar totes les caselles d’autorització per
tal de que VIMED pugui tenir accés als documents justificatius
de la informació continguda al DEUC.

Licitador Núm. 2:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000012-2019
EMPRESA: COPCISA SA
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La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les
següents deficiències:
-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
particulars de la present licitació, en tant que tot i que s’adjunta
documentació relativa a la subcontractació de serveis, atès que
en el DEUC s’ha indicat la subcontractació de NAD en l’apartat
relatiu a “Part III motius d’exclusió”, en comptes de en la Part II,
apartat D relatiu a “Subcontractacions”.

-

Deficiència en la documentació presentada pel subcontractista
NAD 103, S.L. donat que aquesta no s’ajusta a la requerida per
VIMED en el plec de clàusules particulars de la present licitació,
en tant que l’apartat VI del DEUC no està correctament
complimentat.

-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
particulars de la present licitació, en tant que manca la
presentació de la documentació de l’Annex 5 d’acord amb allò
que determina el PCAP.

Ateses les deficiències observades es requereix al licitador per a que:

1.

Presenti el DEUC de COPCISA degudament omplert, en
especial pel que fa referència a l’apartat relatiu a “Part III
motius d’exclusió, i a la Part II, apartat D relatiu a
“Subcontractacions”, en el que haurien de constar les dades
de NAD 103 S.L.

2.

Presenti del DEUC de NAD 103, S.L. degudament omplert, en
especial pel que fa referència a complimentar totes les
caselles de l’autorització per tal de que VIMED pugui tenir
accés als documents justificatius de la informació
continguda al DEUC.

3.

Presenti COPCISA l’annex 5 juntament amb els currículums
vitae de les persones designades per a dur a terme els
treballs en qüestió.

Licitador Núm. 3:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000013-2019
EMPRESA: Moix, Serveis i Obres, S.L.

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les
següents deficiències:
-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
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particulars de la present licitació, en tant que l’apartat VI del
DEUC no està correctament complimentat.
-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
particulars de la present licitació, en tant que manca la
presentació de la documentació de l’Annex 5 d’acord amb allò
que determina el PCAP.

Ateses les deficiències observades es requereix al licitador per a que:

1.

Presenti el DEUC degudament omplert, en especial pel que
fa referència a complimentar totes les caselles d’autorització
per tal de que VIMED pugui tenir accés als documents
justificatius de la informació continguda al DEUC.

2.

Presenti l’annex 5 juntament amb els currículums vitae de
les persones designades per a dur a terme els treballs en
qüestió.

Licitador Núm. 4:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000014-2019
EMPRESA: LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les
següents deficiències:
-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
particulars de la present licitació, en tant que l’apartat VI del
DEUC no està correctament complimentat.

-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
particulars de la present licitació, en tant que en la documentació
presentada a l’annex 5 manquen els currículums vitae del
personal designat.

Ateses les deficiències observades es requereix al licitador per a que:

1.

Presenti el DEUC degudament omplert, en especial pel que
fa referència a complimentar totes les caselles d’autorització
per tal de que VIMED pugui tenir accés als documents
justificatius de la informació continguda al DEUC.

2.

Presenti l’annex 5 complet, incloent els currículums vitae de
les persones designades per a la realització de les tasques.

Licitador Núm. 5:
Data presentació: 03/03/2019
Registre Entrada Plataforma : E/000015-2019
EMPRESA: CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L.
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La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les
següents deficiències:
-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
particulars de la present licitació, en tant que manca la
presentació del DEUC de les empreses subcontractistes
declarades a l’annex 6.

-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
particulars de la present licitació, en tant que manca la
presentació de la documentació de l’Annex 5 d’acord amb allò
que determina el PCAP.
Ateses les deficiències observades es requereix al licitador per a que:
1.

Presenti el DEUC de
detallades a l’annex 6.

les

empreses

subcontractistes

2.

Presenti l’annex 5 juntament amb els currículums vitae de
les persones designades per a dur a terme els treballs en
qüestió.

Licitador Núm. 6:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000016-2019
EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA,
S.A.
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les
següents deficiències:
-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
particulars, en tant que manca en tant que l’apartat VI del DEUC
no està correctament complimentat.

-

Deficiència en la documentació presentada pel subcontractista
NAD 103, S.L. donat que aquesta no s’ajusta a la requerida per
VIMED en el plec de clàusules particulars de la present licitació,
en tant que l’apartat VI del DEUC no està correctament
complimentat.

-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
particulars de la present licitació, en tant que manca la
presentació de la documentació de l’Annex 5.

Ateses les deficiències observades es requereix al licitador per a que:
1.

Presenti el DEUC d’Excavaciones y Construcciones Benjumea
S.A. degudament omplert, en especial pel que fa referència a
complimentar totes les caselles d’autorització per tal de que
VIMED pugui tenir accés als documents justificatius de la
informació continguda al DEUC.

2.

Presenti el DEUC de NAD 103, S.L. degudament omplert, en
especial pel que fa referència a complimentar totes les caselles
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d’autorització per tal de que VIMED pugui tenir accés als
documents justificatius de la informació continguda al DEUC.
3.

Presenti l’annex 5 juntament amb els currículums vitae de les
persones designades per a dur a terme els treballs en qüestió.

Licitador Núm. 7:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000017-2019
EMPRESA: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les
següents deficiències:

-

Deficiència en la documentació presentada pel subcontractista
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES GERMAN JR, S.L.
donat que aquesta no s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules particulars de la present licitació, en tant que
l’apartat IV de Criteris de Selecció, subapartat A de Indicació
global relativa a tots els criteris de selecció no ha estat
correctament complimentada.

-

Deficiència en la documentació presentada pel subcontractista
NAD 103, S.L. donat que aquesta no s’ajusta a la requerida per
VIMED en el plec de clàusules particulars de la present licitació,
en tant que la signatura electrònica del DEUC està escanejada i
no en format PDF cosa que no permet acreditar degudament la
correcta signatura del document.

-

Deficiència en la documentació presentada pel subcontractista
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES GERMAN JR, S.L.
donat que aquesta no s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules particulars de la present licitació, en tant que la
signatura electrònica del DEUC està escanejada i no en format
PDF cosa que no permet acreditar degudament la correcta
signatura del document.

-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
particulars de la present licitació, en tant que manca la
presentació de la documentació de l’Annex 5.

Ateses les deficiències observades es requereix al licitador per a que:

1.

Presenti el document DEUC del subcontractista Excavaciones y
Construcciones German JR, S.L. correctament complimentat
amb especial atenció a l’apartat IV de Criteris de Selecció,
subapartat A d’indicació global relativa a tots els criteris de
selecció.

2.

Presenti del DEUC de NAD 103, S.L. amb signatura digital en
format PDF (no escanejat).
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3.

Presenti del DEUC d’EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
GERMAN JR, S.L. amb signatura digital en format PDF (no
escanejat).

4.

Presenti l’annex 5 juntament amb els currículums vitae de les
persones designades per a dur a terme els treballs en qüestió.

Licitador Núm. 8:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000018-2019
EMPRESA: MON VERTICAL
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les
següents deficiències:

-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
particulars de la present licitació, en tant que no s’ha
complimentat correctament l’apartat B del DEUC d’Informació
sobre els representants de l’operador econòmic.

-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
particulars de la present licitació, en tant que existeix una
contradicció entre la declaració efectuada al DEUC, apartat D,
d’informació relativa als subcontractistes, segons la qual no es
preveu realitzar subcontractació de treballs, i la declaració emesa
en l’annex 6 en la qual sí es preveu aquesta subcontractació.

-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
particulars de la present licitació, en tant que manca
documentació de l’Annex 5, concretament el currículum vitae del
Sr. X. B.

Ateses les deficiències observades es requereix al licitador per a que:
1.

Presenti el DEUC amb especial atenció a l’apartat B
d’Informació sobre els representants de l’operador
econòmic, detallant el nom i cognoms de la persona
representant, juntament amb la data i el lloc de naixement, o
bé marcar la casella conforme aquesta dada consta
actualitzada al RELI en cas de que procedeixi.

2.

Presenti el document DEUC correctament complimentat i/o
l’annex 6 modificat amb especial atenció a les dades
relatives a la subcontractació dels treballs a realitzar per tal
de corregir la contradicció existent.

3.

Presenti la documentació relativa al currículum vitae del Sr.
X.B. com a documentació complementaria de l’annex 5.

Licitador Núm. 9:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000019-2019
EMPRESA: COOSPLAN OBRAS Y SERVIVCIOS LAANTIT, S.L.
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La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les
següents deficiències:

-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules particulars
de la present licitació, en tant que el DEUC ha estat signat per una
persona diferent a la declarada com a responsable de la
representació de l’operador econòmic en el procediment de licitació.

Ateses les deficiències observades es requereix al licitador per a que:

1.

Presenti del DEUC correctament signat per la persona designada
com a responsable de la representació de l’operador econòmic
en la part I, apart B d’Informació sobre els representants de
l’operador econòmic.

Licitador Núm. 10:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000020-2019
EMPRESA: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les
següents deficiències:

-

Deficiència en la documentació presentada pel subcontractista NAD
103, S.L. donat que aquesta no s’ajusta a la requerida per VIMED en
el plec de clàusules particulars de la present licitació, en tant que el
DEUC ha estat signat per una persona diferent a la declarada com a
responsable de la representació de l’operador econòmic en el
procediment de licitació.

Ateses les deficiències observades es requereix al licitador per a que:

1.

Presenti el DEUC de l’empresa NAD 103, S.L. correctament
signat per la persona declarada en com a responsable de la
representació de l’operador econòmic en la part I apartat B
d’informació sobre els representants de l’operador econòmic, Sr.
L.L.S.

Licitador Núm. 11:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000021-2019
EMPRESA: ISEOVA SL
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La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les
següents deficiències:

-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
particulars de la present licitació, en tant que la signatura
electrònica del DEUC està escanejada i no en format PDF cosa
que no permet acreditar degudament la correcta signatura del
document.

-

Deficiència en la documentació presentada donat que aquesta no
s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clàusules
particulars de la present licitació, en tant que en l’annex 5 no s’ha
especificat ni la titulació ni l’experiència mínima de la persona
encarregada i responsable de seguretat i salut de l’obra. Manca
alhora, la documentació relativa als currículums vitae del
personal designat per a l’execució dels treballs.

Ateses les deficiències observades es requereix al licitador per a que:

1.

Presenti el DEUC amb signatura digital en format PDF (no
escanejat).

2.

Presenti l’annex 5 correctament complimentat, detallant les
dades de titulació acadèmica i experiència mínima en obres
similars, juntament amb la documentació complementaria,
consistent en els currículums vitae de les persones
designades per a efectuar els treballs en qüestió.

4.

Constituïda la Mesa de Contractació, en data 6 de març de 2019, l’objecte
de la sessió va ser l'obertura del sobre B de Proposta tècnica general, per
optar a la licitació del contracte privat d’execució de les obres contingudes
a la memòria valorada per a la reforma del parc de Can Sucre per a la
construcció de dues pistes esportives i l’habilitació d’una zona d’esbarjo
de gossos, al terme municipal de Viladecans, sens perjudici de les
esmenes requerides als licitadors, la subsanació de les quals serien
objecte de qualificació posteriorment, abans de què es dugui a terme la
valoració de la documentació continguda al sobre B.

5.

Es va procedir a l’obertura i lectura del sobre B “Documentació
tècnica“ de les ofertes presentades. En aquest acte no es va
procedeix a qualificar la documentació continguda en el sobre B,
únicament es va constatar que existeix la documentació continguda
en el mateix, sense analitzar si aquesta és correcta i suficient ni
tampoc es valorarà.
Licitador Núm. 1:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma : E/000011-2019
EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS
NATURALES SL

INTEGRALES
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DOCUMENT
Memòria descriptiva del procés d’execució

CHECK

NOTES

✔

Pla d’obres
Autocontrol de qualitat

✔
✔

Gestió mediambiental

✔

Licitador Núm. 2:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000012-2019
EMPRESA: COPCISA SA
DOCUMENT
Memòria descriptiva del procés d’execució

CHECK

NOTES

✔

Pla d’obres
Autocontrol de qualitat

✔
✔

Gestió mediambiental

✔

Licitador Núm. 3:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000013-2019
EMPRESA: Moix, Serveis i Obres, S.L.
DOCUMENT
Memòria descriptiva del procés d’execució

CHECK

NOTES

✔

Pla d’obres
Autocontrol de qualitat

✔
✔

Gestió mediambiental

✔

Licitador Núm. 4:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000014-2019
EMPRESA: LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL
DOCUMENT
Memòria descriptiva del procés d’execució

CHECK

NOTES

✔

Pla d’obres
Autocontrol de qualitat

✔
✔

Gestió mediambiental

✔

Licitador Núm. 5:
Data presentació: 03/03/2019
Registre Entrada Plataforma : E/000015-2019
EMPRESA: CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES,
S.L.
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DOCUMENT
Memòria descriptiva del procés d’execució

CHECK

NOTES

✔

Pla d’obres
Autocontrol de qualitat

✔
✔

Gestió mediambiental

✔

Licitador Núm. 6:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000016-2019
EMPRESA:
EXCAVACIONES
Y
CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A.
DOCUMENT
Memòria descriptiva del procés d’execució

CHECK

NOTES

✔

Pla d’obres
Autocontrol de qualitat

✔
✔

Gestió mediambiental

✔

Licitador Núm. 7:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000017-2019
EMPRESA: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
DOCUMENT
Memòria descriptiva del procés d’execució

CHECK

NOTES

✔

Pla d’obres
Autocontrol de qualitat

✔
✔

Gestió mediambiental

✔

Licitador Núm. 8:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000018-2019
EMPRESA: MON VERTICAL
DOCUMENT
Memòria descriptiva del procés d’execució

CHECK

NOTES

✔

Pla d’obres
Autocontrol de qualitat

✔
✔

Gestió mediambiental

✔

Licitador Núm. 9:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000019-2019
EMPRESA: COOSPLAN OBRAS Y SERVIVCIOS LAANTIT, S.L.
DOCUMENT
Memòria descriptiva del procés d’execució

CHECK

NOTES

✔
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Pla d’obres
Autocontrol de qualitat

✔
✔

Gestió mediambiental

✔

Licitador Núm. 10:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000020-2019
EMPRESA: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.
DOCUMENT
Memòria descriptiva del procés d’execució

CHECK

NOTES

✔

Pla d’obres
Autocontrol de qualitat

✔
✔

Gestió mediambiental

✔

Licitador Núm. 11:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000021-2019
EMPRESA: ISEOVA SL
DOCUMENT
Memòria descriptiva del procés d’execució

CHECK

NOTES

✔

Pla d’obres
Autocontrol de qualitat

✔
✔

Gestió mediambiental

✔

6.

A continuació, es va acordar l’entrega de la documentació al tècnic
responsable del contracte per a l’examinació de la documentació aportada i
emissió del corresponent informe tècnic.

7.

En data 14 de març de 2019 es va requerir als licitadors exclosos
provisionalment per existència de deficiències o documentació a esmenar en
el sobre A per tal que en el termini de 3 dies hàbils procedissin a esmenar
les deficiències constatades en el referit sobre.
Dins el termini atorgat es van presentar per els licitadors exclosos
provisionalment la documentació per esmenar les deficiències requerides.

8.

En sessió de la mesa de 20 de març de 2019 es va procedir a acceptar la
documentació aportada per esmenar les deficiències del sobre A i, en
conseqüència, a admetre als licitadors exclosos provisionalment següents:

Licitador Núm. 1:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma : E/000011-2019
EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES NATURALES
SL
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Licitador Núm. 2:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000012-2019
EMPRESA: COPCISA SA
Licitador Núm. 3:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000013-2019
EMPRESA: Moix, Serveis i Obres, S.L.
Licitador Núm. 4:
Data presentació: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000014-2019
EMPRESA: LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL
Licitador Núm. 5:
Data presentació: 03/03/2019
Registre Entrada Plataforma : E/000015-2019
EMPRESA: CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L.
Licitador Núm. 6:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000016-2019
EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
Licitador Núm. 7:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000017-2019
EMPRESA: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
Licitador Núm. 8:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000018-2019
EMPRESA: MON VERTICAL
Licitador Núm. 9:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000019-2019
EMPRESA: COOSPLAN OBRAS Y SERVIVCIOS LAANTIT, S.L.
Licitador Núm. 10:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000020-2019
EMPRESA: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.
Licitador Núm. 11:
Data presentació: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000021-2019
EMPRESA: ISEOVA SL
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9.

En sessió de la mesa de valoració de sobre B de data 12 d’abril de 2019 es
va procedir per la mesa - a la vista dels informes que consten a l’expedient a aprovar la valoració de les pliques presentades i admeses pel que fa a la
valoració dels criteris subjectes a judici de valor adoptant-se els següents
acords:
PRIMER.-

ADMETRE les ofertes presentades per tots els licitadors atès que
s’ajusten al que es determina a la documentació que serveix de base
a la present licitació per a l’execució de les OBRES CONTINGUDES
A LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE DUES
PISTES ESPORTIVES I L’HABILITACIÓ D’UNA ZONA D’ESBARJO
DE GOSSOS.

SEGON.-

APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables en judici de
valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta
desglossada en quadre annex I, i de la que s’extreu que en odre
decreixent la puntuació dels licitadors en criteris avaluables en judici
de valor és la següent

LICITADOR
NÚM.

LICITADOR

PUNTUACIÓ
TOTAL
OBTINGUDA
SOBRE B

POSICIÓ PER
PUNTUACIÓ
TÈCNICA

39,20

1

37,60

2

7

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A.
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.

3

MOIX, SERVEIS I OBRES S.L.

34,60

3

5

CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ
TRES, S.L.

34,20

4

10

OBRES I SERVEIS ROIG

30,20

5

9

COOSPLAN OBRES I SERVEIS

28,40

6

8

MON VERTICAL, S.L.U.

26,40

7

2

COPCISA, S.A.

26,00

8

1

CONSTRUCCIONES Y OBRAS
INTEGRALES NATURALES, S.L

15,20

9

11

ISEOVA, S.L.

5,60

10

4

LA CYCA PROJECTS AND SERVICES
S.L.

4,40

11

6

TERCER.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE
PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE
VALOR obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert no
subjecte a regulació harmonitzada de l’expedient per a la contractació
de les obres contingudes a la memòria valorada per a la reforma del
parc de Can Sucre per a la construcció d’una zona d’esbarjo de
gossos.
QUART.-

PROCEDIR a convocar la mesa per a l’obertura pública del sobre C
relatiu a la proposta econòmica, i en aquell acte, donar lectura al
resum de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B, en
relació als criteris avaluables fonamentats en judici de valor; i procedir
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posteriorment a la valoració de les pliques pel que fa als criteris
objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta
que en farà la Mesa de Contractació i de la qual en resultarà el
licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els
criteris de puntuació determinats en el plec.

10.

En data 12 d’abril de 2019, l’òrgan de contractació va procedir a ratificar
l’acord de la Mesa de contractació de data 12 d’abril de 2019.

11.

En data 17 d’abril de 2019 es procedeix a l’obertura i lectura del sobre C
“Proposta econòmica“ de les ofertes presentades i admeses al procediment
obert per a l’execució de les obres contingudes a la memòria valorada per
a la reforma del parc de Can Sucre per a la construcció de dues pistes
esportives i l’habilitació d’una zona d’esbarjo per a gossos:
1.

Es procedeix a lectura de la puntuació obtinguda pels licitadors presentats i
admesos corresponents a la documentació continguda en el sobre B “criteris
avaluables fonamentats en un judici de valor” ordenada de major a menor
puntuació, i que és la següent:

LICITADOR
NÚM.

POSICIÓ PER
PUNTUACIÓ
TÈCNICA

39,20

1

37,60

2

7

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A.
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.

3

MOIX, SERVEIS I OBRES S.L.

34,60

3

5

CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ
TRES, S.L.

34,20

4

10

OBRES I SERVEIS ROIG

30,20

5

9

COOSPLAN OBRES I SERVEIS

28,40

6

8

MON VERTICAL, S.L.U.

26,40

7

2

COPCISA, S.A.

26,00

8

1

CONSTRUCCIONES Y OBRAS
INTEGRALES NATURALES, S.L

15,20

9

11

ISEOVA, S.L.

5,60

10

4

LA CYCA PROJECTS AND SERVICES
S.L.

4,40

11

6

2.

LICITADOR

PUNTUACIÓ
TOTAL
OBTINGUDA
SOBRE B

Es procedeix a l’obertura i lectura del sobre C “Proposta econòmica“ de les
ofertes presentades i admeses al procediment per l’adjudicació del contracte
privat d’execució de les obres contingudes memòria valorada per a la reforma
del parc de Can Sucre per a la construcció d’una zona d’esbarjo de gossos.:
Licitador Núm. 1:
NOM LICITADOR:
PRESSUPOST:
BAIXA:
TERMINI DE GARANTIA:
Licitador Núm. 2:

CONSTRUCCIONES Y OBRAS
INTEGRALES NATURALES
121.935,96 €
16%
36 MESOS
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NOM LICITADOR:
PRESSUPOST:
BAIXA:
TERMINI DE GARANTIA:

COPCISA SA
140.356,99 €
3,31%
36 MESOS

Licitador Núm. 3:
NOM LICITADOR:
PRESSUPOST:
BAIXA:
TERMINI DE GARANTIA:

Moix, Serveis i Obres, S.L..
139.558,61 €
3,86%
36 MESOS

Licitador Núm. 4:
NOM LICITADOR:
PRESSUPOST:
BAIXA:
TERMINI DE GARANTIA:

Licitador Núm. 5:
NOM LICITADOR:
PRESSUPOST:
BAIXA:
TERMINI DE GARANTIA:

Licitador Núm. 6:
NOM LICITADOR:
PRESSUPOST:
BAIXA:
TERMINI DE GARANTIA:

Licitador Núm. 7:
NOM LICITADOR:

LA CYCA PROJECTS AND SERVICES
SL
137.621,96 €
5,19%
36 MESOS

CATALANA
D’INVERSIÓ
CONSTRUCCIÓ TRES, S.L
130.645,67 €
10%
36 MESOS

I

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A.
123.288,63 €
15,07%
36 MESOS

PRESSUPOST:
BAIXA:
TERMINI DE GARANTIA:

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,
S.L.
122.828,78 €
15,38%
36 MESOS

Licitador Núm. 8:
NOM LICITADOR:
PRESSUPOST:
BAIXA:
TERMINI DE GARANTIA:

MON VERTICAL
132.344,06 €
8,83%
36 MESOS

Licitador Núm. 9:
NOM LICITADOR:
PRESSUPOST:
BAIXA:
TERMINI DE GARANTIA:

COOSPLAN OBRAS Y SERVIVCIOS
LAANTIT, S.L.
139.398,92 €
3,97%
36 MESOS
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3.

Licitador Núm. 10:
NOM LICITADOR:
PRESSUPOST:
BAIXA:
TERMINI DE GARANTIA:

OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.
130.764,68 €
9,92 %
36 MESOS

Licitador Núm. 11:
NOM LICITADOR:
PRESSUPOST:
BAIXA:
TERMINI DE GARANTIA:

ISEOVA SL
121.210,15 €
16,50%
24 MESOS

De conformitat amb el que es determina a l’apartat 11.4a dels plecs aprovats,
comunicarà a aquells licitadors l’oferta del qual és presumptament temerària,
que justifiquin la seva oferta; procedint-se a l’acceptació o rebuig de la
justificació presentada. Aquelles justificacions que no s’acceptin s’exclouran
del procediment de licitació.

12.

En data 17 d’abril de 2019 es va emetre per la tècnica de VIMED informe
tècnic de determinació de la baixa temerària i en el mateix dia es va
procedir a requerir mitjançant l’eina de la Plataforma de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya als licitadors Construcciones y
Obras Integrales Naturales SL, Excavaciones y Construcciones Benjumea,
S.A., Eurocatalana Obres i Serveis, S.L. i Iseova, S.L. per tal de que en un
període de 5 dies hàbils (26 d’abril de 2019 a les 14h) presentessin per
escrit la informació i les justificacions que consideressin oportunes en
relació als diferents components de la seva oferta econòmica.

13.

Atès que dintre del termini atorgat, l’empresa Construcciones y Obras
Integrales Naturales, S.L. no ha presentat cap documentació i informació
justificativa per tal d’acreditar la justificació econòmica de la seva oferta, la
qual va ser considerada com a presumptament temerària o anormal.

14.

Atès que dintre del termini atorgat, l’empresa EXCAVACIONES Y
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. va presentar a través de l’eina de
la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya la
documentació que va estimar adient per tal de justificar la baixa temerària
o anormal de l’oferta econòmica amb número de registre E/000087-2019.

15.

Atès que dintre del termini atorgat, l’empresa EUROCATALANA OBRES I
SERVEIS, S.L. va presentar a través de l’eina de la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya la documentació que va
estimar adient per tal de justificar la baixa temerària o anormal de l’oferta
econòmica amb número de registre E/000086-2019.

16.

Atès que dintre del termini atorgat, l’empresa ISEOVA, S.L. va presentar a
través de l’eina de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya la documentació que va estimar adient per tal de justificar la
baixa temerària o anormal de l’oferta econòmica amb número de registre
E/000088-2019.
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17.

Atès que en data 10 de maig de 2019 s’ha emès informe pel tècnic de
VIMED en relació a la justificació de la baixa presentada per les empreses
EXCAVACIONES
Y
CONSTRUCCIONES
BENJUMEA,
S.A,
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L, ISEOVA, S.L per a justificar la
validesa, viabilitat i proporcionalitat de les ofertes presentades i justificar la
baixa respecte el pressupost de licitació.

18.

Atès que en data 10 de maig la mesa de contractació, a la vista de
l’informe tècnic emès per la tècnica designada per VIMED, va adoptar els
següents acords:
PRIMER. INADMETRE la proposta econòmica presentada per el licitador número
3, CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES NATURALES, S.L. en tant que
aquesta resulta incursa en baixa temerària atès que l’esmentada empresa no ha
aportat dins del termini establert, documentació justificativa dels aspectes
considerats anormals de la seva oferta i EXCLOURE al licitador en el procediment
obert per a l’execució DE LES OBRES CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA
VALORADA DE LES OBRES PER A LA REFORMA DEL PARC DE CAN SUCRE
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE DOS PISTES ESPORTIVES I L’HABILITACIÓ
D’UNA ZONA D’ESBARJO DE GOSSOS, A VILADECANS en no haver justificat la
seva oferta econòmica incursa en presumpció d’oferta anormal o
desproporcionada, d’acord amb l’informe tècnic de data 10 de maig de 2019, en el
que es fa constar el següent:

PRIMER. La empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES
NATURALES SL no presenta cap documentació per a la justificació de la
baixa presumptament temerària o anormal dintre del període establert per
tal de justificar la baixa temerària o anormal de l’oferta econòmica.
Tenint en compte les consideracions exposades anteriorment, davant la
manca de justificació del contingut de l’oferta econòmica presentada per
l’empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES NATURALES
SL s’informa DESFAVORABLEMENT a l’admissió de la proposta
econòmica presentada per la companyia, proposant-se la seva
desestimació a l’espera del que determini l’Òrgan de Contractació.

SEGON. ESTIMAR, i assumir com a propi, l’informe tècnic relatiu a la justificació
de l’oferta econòmica presentada per EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A. la qual es considera CORRECTE i SUFICIENT, d’acord amb
l’informe tècnic de data 10 de maig de 2019, en el que es fa constar el següent:
[...]
“Licitador Núm. 6: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA,
S.A.
La seva baixa es situa en el 15,07 %. El que suposa un detriment de
21.873,22 €, respecte del pressupost de licitació.
Per a la seva justificació, indica que realitza el càlcul de la seva oferta,
tenint en compte el cost directe de les unitats d’obra. Indica que la majoria
dels treballs contemplats seran executats per mà d’obra i maquinària
pròpies.
En referència al cost de la mà d’obra i maquinària, inclou el llistat de la
justificació de preus del seu pressupost ofertat, on s’observa la reducció
del cost respecte del pressupost de projecte. A més inclou com annex, el
llistat de maquinària propietat de l’empresa.
Justifica la seva reducció de costos, en quant només subcontractarà a
l’empresa especialitzada en l’equipament esportiu, de la qual adjunta la
carta de compromís.
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Adjunta com a annex, els pressupostos, ofertes i cartes de compromís de
subministradors. Les ofertes presentades corresponen als materials i
elements descrits a projecte. Indica que els preus, fins i tot, poden reduirse en obra en quant aconsegueixen descomptes addicionals entre el 1015%, suposant un cost inferior per a l’empresa.
En referència a les Despeses Generals, justifica la proximitat de la seva
empresa a l’obra, que disposa d’instal·lacions pròpies per abassegament,
servei propi de transport entre les seves instal·lacions fins a l’obra i que no
repercuteixen cap més taxes d’estructura de l’empresa, i mantenen el
13%.
En quant al Benefici Industrial, manté el percentatge del 6%.
Per a la justificació del pressupost ofert, explica i detalla cadascun dels
preus aplicats a les principals partides d’obra, fent una relació directa,
detallada i entenedora, de cada preu.
Explica en detall en els casos que han hagut d’ajustar rendiments dins la
justificació de les partides.
Aclareix que també hi ha preus superiors als de projecte, segons ofertes
dels subcontractistes i els rendiments previstos.
Per altra banda, indica que respecte de la Seguretat i salut no s’aplica cap
coeficient corrector.
Adjunta com a annex el pressupost desglossat de la seva oferta.
Adjunta com annex la justificació de preus unitaris i de partides d’obra,
que s’extreu del seu pressupost ofertat. Segons les ofertes presentades,
queda justificat aproximadament el 67% de les unitats d’obra. La resta
d’unitats, queda justificada segons els preus indicats de mà d’obra,
maquinària propis.
Per tant, es considera que la seva justificació és adient, en quant justifica
el 100% de les partides del pressupost, més del 67% amb ofertes directes
de subministradors, i la resta de unitats d’obra amb la justificació de la mà
d’obra i maquinària pròpia, per això s’informa FAVORABLEMENT,
proposant-se la seva estiamció a l’espera del que determini l’òrgan de
contractació.
[...]
SEGON. La empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A. en la documentació presentada per tal de justificar la
baixa temerària o anormal de l’oferta econòmica, justifica més del 67%
pressupost de l’obra amb ofertes directes de subministradors, i la resta de
unitats d’obra amb la justificació de la mà d’obra i maquinària pròpia, i per
tant es considera adient, i s’informa FAVORABLEMENT, proposant-se la
seva estimació a l’espera del que determini l’òrgan de contractació.”

TERCER. ESTIMAR l’informe tècnic relatiu a la manca de justificació de l’oferta
econòmica presentada per EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. la qual es
considera INSUFICIENT, i EXCLOURE al licitador en el procediment obert per a
l’execució DE LES OBRES CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA VALORADA DE
LES OBRES PER A LA REFORMA DEL PARC DE CAN SUCRE PER A LA
CONSTRUCCIÓ DE DOS PISTES ESPORTIVES I L’HABILITACIÓ D’UNA ZONA
D’ESBARJO DE GOSSOS, A VILADECANS, d’acord amb l’informe tècnic de data
6 de maig de 2019, en el que es fa constar el següent:

[…]
“Licitador Núm. 7: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
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La seva baixa es situa en el 15,38 %. El que suposa un detriment de
22.333,07€, respecte del pressupost de licitació.
Per a la seva justificació indica, per una part, que han tingut en compte
només un benefici industrial del 2% en comptes del 6% indicat en el
pressupost de projecte.
Inclou el pressupost segons el seu preu ofertat de totes les partides d’obra.
Adjunta la justificació de preus del seu pressupost ofertat, llistant preus de
mà d’obra, maquinària, materials i materials compostos. Els preus de mà
d’obra i maquinària, són els mateixos que els de projecte. De preus de
materials, modifica els que aporta amb ofertes de subministradors.
Adjunta la justificació de preus completa que s’extreu del seu pressupost
ofertat.
S’observa en la seva justificació de preus, que s’han variat els rendiments
de la majoria de les partides, algunes de les quals no s’ha justificat ni preu
de mà d’obra, maquinària i/o materials. No han inclòs, en la documentació,
cap explicació de la variació dels rendiments de les partides de projecte, ni
explica cap referència als costos de la seva mà d’obra o de maquinària.
Inclou algunes ofertes de diferents subministradors respecte de: formigó
de fibres, mobiliari urbà, tanca per l’àrea de gossos, equipament esportiu
(pista, cistella i pintat de pista), peces de vorada i de pavimentació, i
jardineria.
En l’oferta de la tanca per a l’àrea de gossos, l’element no correspon amb
el model de projecte, sinó una altra i per tant no és comparable per a la
justificació.
Es considera que aproximadament el 53% del pressupost queda justificat,
però la resta no queda suficientment justificat perquè, o no són els
mateixos elements que els de projecte (i per tant, no són comparables), o
només justifica el preu modificant els rendiments generals de les partides.
Per tant, es considera que la seva justificació és insuficient, en quant no
justifica correctament el 47% del pressupost de l’obra, en part perquè hi
ha partides amb elements que no són de projecte i altra part, perquè aplica
uns rendiments modificats respecte dels preus de projecte, sense detallar
els preus de mà d’obra ni maquinària, per això s’informa
DESFAVORABLEMENT, proposant-se la seva desestimació a l’espera del
que determini l’òrgan de contractació.

[...]

TERCER. La empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. en la
documentació presentada per tal de justificar la baixa temerària o anormal
de l’oferta econòmica, justifica correctament el 53% del pressupost, però
la resta no queda suficientment justificat perquè, o no són materials
comparables amb els de projecte, o només justifica el preu modificant els
rendiments generals de les partides sense detallar els preus de mà d’obra
ni maquinària, i s’informa DESFAVORABLEMENT, proposant-se la seva
desestimació a l’espera del que determini l’òrgan de contractació.”

QUART. ESTIMAR l’informe tècnic relatiu a la manca de justificació de l’oferta
econòmica presentada per ISEOVA, S.L. la qual es considera INSUFICIENT, i
EXCLOURE al licitador en el procediment obert per a l’execució DE LES OBRES
CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES PER A LA
REFORMA DEL PARC DE CAN SUCRE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE DOS
PISTES ESPORTIVES I L’HABILITACIÓ D’UNA ZONA D’ESBARJO DE GOSSOS,
A VILADECANS, d’acord amb l’informe tècnic de data 6 de maig de 2019, en el
que es fa constar el següent:
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[…]
“Licitador Núm. 11: ISEOVA SL.
La seva baixa es situa en el 16,50 %. El que suposa un detriment de
23.951,70 €, respecte del pressupost de licitació.
Per a la seva justificació presenta una justificació de costos incloent
diferents tarifes i llistat de preus de maquinàries i vehicles d’obra per
llogar, o maquinària d’altres empreses a subcontractar, però sense fer
referència a ofertes per la seva empresa o la nostra obra.
Inclou de referència ofertes de preus de formigó, àrids, terres i mobiliari
urbà de subministradors referenciats a altres obres, ni tan sols amb
referència a la nostra obra. També alguna oferta de mà d’obra a
subcontractar, però també referenciada a altra obra.
Inclou una justificació de preus de les partides de l’obra, amb el
desglossament del preu, adaptant en cada cas els preus de la mà d’obra
(oficials i peons) i alguns dels materials.
Afegeix el pressupost les partides d’obra segons el preu que han
considerat.
Cap referència a ofertes de subministradors dels equipaments esportius
(que és el 23,95% del pressupost total), o del paviment de fibres (que és
el 13,98% del pressupost total), que són unes de les partides més
representatives de l’obra.
Per tant, es considera que la justificació és insuficient, perquè els preus de
referència no estan referenciats a aquesta obra, i per tant fan el càlcul
amb suposicions de preus obtinguts per a altres obres, per això s’informa
DESFAVORABLEMENT, proposant-se la seva desestimació a l’espera del
que determini l’òrgan de contractació.”
[...]
QUART. La empresa ISEOVA SL. en la documentació presentada per tal
de justificar la baixa temerària o anormal de l’oferta econòmica, no justifica
suficientment la seva oferta perquè els preus de referència no estan
referenciats a aquesta obra, i per tant fan el càlcul amb suposicions de
preus obtinguts per a altres obres, i s’informa DESFAVORABLEMENT,
proposant-se la seva desestimació a l’espera del que determini l’òrgan de
contractació.
QUART. NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.

19.

Atès que en data 14 de maig de 2019, s’ha emès informe tècnic per la
tècnica designada per VIMED, en el qual s’informa de la puntuació
obtinguda pels licitadors en el sobre C de valoració de criteris automàtics.

11.

En data 14 de maig de 2019 la Mesa de Contractació a la vista dels informes
que consten a l’expedient va aprovar la proposta d’adjudicació i adoptà els
següents acords:
PRIMER.-

APROVAR que d’acord amb la valoració que es determina a la present
proposta d’adjudicació, la societat EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A. (licitador núm. 6) ha estat la que ha obtingut més puntuació
en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris
d’aplicació automàtica, amb un total de 99,20 punts, d’acord amb el detall que
s’adjunta:
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Oferta:6
Nom empresa: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA,
S.A.
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor: 39,20
punts
Puntuació obtinguda criteris d’aplicació automàtica: 60,00 punts
Puntuació total (sobre B + C): 99,20 punts

A)Oferta econòmica ……………………………………………………...de 0 a 57 punts
La
proposta
econòmica
ofertada
per
l’entitat
EXCAVACIONES
Y
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. és per un import de 123.288,63 € import
aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (25.890,61 €); pel que l’import total serà de
149.179,24 € (IVA inclòs). Aquest pressupost suposa una baixa del 15,07%
respecte el pressupost de 175.645,85€ (IVA inclòs) contingut al projecte aprovat;
ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat.
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 57,00
punts.
B)Ampliació termini de garantía ……...………………………………….de 0 a 3 punts
El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 36 mesos. D’acord amb la
fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 3,00 punts.

Total puntuació criteris d’aplicació automàtica .................. 60,00 punts

A)MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU _________________de 0 a 20 punts
A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a
l’execució de les obres objecte del projecte ..................................0 a 12 punts
En l’apartat A.1 és on es descriu aquest sub-criteri.
En referència a la descripció del procés constructiu, el licitador proposa un
procés constructiu de 2 sub-obres independents que s’executarien de forma
simultània, i alliberant l’espai central del parterre on no s’actua.
Explica de forma detallada totes les activitats a realitzar i el procediment en
cada sub-fase. Descriu altres activitats a realitzar en la fase prèvia a l’obra i
altres gestions paral·leles que s’ha de realitzar però que són comuns a
qualsevol obra.
Prèviament explica l’objecte de les obres, amb una anàlisis propi de l’estat
actual, explicant els àmbits i els condicionants.
A continuació explica la implantació de l’obra segons la seva proposta de 2
sub-fases, tot detallant les instal·lacions provisionals d’obra. Adjunta un
plànol de la implantació de l’obra on es reflecteix la senyalització i la
circulació de vehicles d’obra i la ubicació de les instal·lacions provisionals
d’obra.
Continua amb la descripció del procés constructiu per cada sub-obra,
indicant en cada cas quines millores concretes serien aplicables durant
l’execució, com per exemple: la protecció de l’arbrat a mantenir o treballs de
jardineria addicionals.
En el seu anàlisi de l’estat actual de l’àmbit, detecten aspectes no reflectits
en la memòria que denoten un bon coneixement de l’obra.
Identifica els recursos a destinar a l’obra, aportant informació sobre els
diferents equips de que disposen segons l’activitat a executar, l’equip tècnic
ofertat (essent coherent amb els requeriments del Plec), funcions i
responsabilitats,
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Explica amb més detall, els diferents equips a destinar i el percentatge de
producció a realitzar per cadascun i els seus rendiments. I un llistat de la
maquinària en propietat a disposició de l’obra. També enumera altres
recursos de l’empresa propers i disponibles per l’obra.
Proposa millores i avantatges sobre el procés constructiu, algunes de les
quals són comuns a qualsevol obra i suposen bones pràctiques per a una
correcta execució dels treballs. Altres es consideren de difícil aplicació en
aquesta obra. Continua amb millores concretes aplicables a l’obra, i canvis
a realitzar respecte del procés constructiu habitual, que suposarien gran
benefici pel resultat de l’obra i sense cap cost addicional. Denoten un bon
estudi de l’obra
Aporta altra informació addicional detallada: taula de les empreses
subministradores i equips especialistes amb el que treballen, els gestors de
residus més propers a Viladecans i de préstec de materials; analitza l’espai
de l’obra i té en compte que la maquinària a utilitzar serà de petites
dimensions, aspecte que denota un bon coneixement de l’àmbit; analitza
l’itinerari dels vehicles de transport per arribar a l’obra, indicant algunes
mesures a prendre per evitar interferències aplicables, però genèriques.
(Aquest informació correspon a altres apartats i es valora en l’apartat
corresponent).
Per tant, es considera que el procés constructiu descrit és adient, ben
detallat, proposant millores concretes que suposarien un benefici en
l’execució i una millora en el resultat final.

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1 és de: ……………….12,00 punts

A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai
públic i les mesures adoptades per tal de reduir-les ......................0 a 4 punts
En l’apartat A.2 és on es descriu aquest sub-criteri.
El licitador analitza el propi àmbit del parc, els carrers colindants, els
equipaments existents, i les empreses del sector; també te en compte el
transport públic, l’estacionament que hauria d’anul·lar, la recollida
d’escombraries i quines afectacions podrien provocar les obres.
Fa referència al “Comité d’Obres i Mobilitat”, que no correspon amb un
organisme del nostre municipi.
A continuació explica quina és la sistemàtica general per a la resolució de
les afectacions, que encara que és una descripció molt detallada i completa,
algunes
mesures
són genèriques
i
d’altres
es
consideren
sobredimensionades per l’abast d’aquesta obra i difícilment aplicables.
Cal destacar que indiquen que llogaran un local per les seves instal·lacions
bàsiques, en comptes d’ocupar superfície en l’espai públic. També com a
tret diferenciador, proposen una Pla de comunicació complementari al Pla
de comunicació de VIMED, de reforç per la comunicació amb els ciutadans,
un mail de contacte específic i una aplicació mòbil (app) que posa en
contacte al licitador amb qualsevol persona afectada per les obres (escola,
famílies, ciutadans...).
Té en compte també les empreses que estan a prop de les obres. I
l’existència de altres obres d’urbanització per la zona.
Per tant, és considera que ha identificat correctament les situacions
d’afecció en l’espai públic, proposant mesures per minimitzar-les, moltes de
les quals són genèriques, protocols concrets de comunicació amb un bon
grau de detall.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2 és de: ………………...3,60 punts
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A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització .................0 a 4 punts
En l’apartat A.3 és on es descriu aquest sub-criteri.
El licitador inclou en aquest apartat, la majoria de la informació ja exposava
en apartats anteriors.
En referència als tancaments i senyalització, adjunta un Pla d’Ordenació en
planta que reflecteix la zona d’abassegament i, l’accés de vehicles d’obra i
l’àmbit de tancament. Es considera adient.
Un aspecte a destacar és que ubica l’accés de la maquinària, en el pas de
vianants del carrer Torrent Fondo, a diferència d’altres licitadors.
Enumera els medis auxiliars a destinar per permetre el pas de vianants i el
tipus de tanques d’obra, i senyalització.
Per tant, es considera que l’estudi és adient i força exhaustiu.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3 és de: ………………...3,60 punts
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A és de: …………………...19,20 punts
B)PLA D’OBRES ________________________________________0 a 16 punts
B.1) Idoneïtat del pla d’obres ...........................................................0 a 12 punts
En l’apartat B.1 és on es descriu aquest sub-criteri.
El licitador justifica la idoneïtat de la seva proposta de Pla d’obres, fent
referència primer a aspectes/mesures que han considerat prioritàries en la
seva planificació. És una descripció molt detallada, però repetida en
apartats anteriors.
Continua amb la explicació detallada del seu procés constructiu, en 2 subobres independents solapades en el temps. Contingut correcte i detallat
però repetit en apartats anteriors.
Adjunta quadre de Gantt detallat i coherent amb la seva proposta de Pla
d’obres, indicant les sub-obres: pistes esportives i àrea de jocs; i zona
esbarjo per a gossos.
S’identifiquen les tasques detallades, les durades, els lligams entre les
activitats i els equips assignats.
Detalla fins i tot, les tasques a realitzar en la fase prèvia abans de l’inici
d’obra.
Identifica quines són les activitats crítiques en el diagrama de Gantt i
adjunta xarxa de precedències i fa una descripció detallada de aquestes
activitats amb els condicionats de termini que tenen.
Inclou, com a informació complementària l’histograma de certificacions
mensual
Per tant, es considera una proposta adient, ben detallada i que proposa una
millora en quant ha tingut en compte treballar en 2 zones solapades en el
temps.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1 és de: ……………….12,00 punts

B.2) Justificació de rendiments ...................................................................0 a 4
punts
En l’apartat B.2 és on es descriu aquest sub-criteri.
El licitador justifica el pla de treballs, analitzant les rendiments segons els
amidaments d’obra.
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Té en compte pel càlcul de les durades, els coeficients reductors pels
rendiments d’execució de les diferents partides d’obra: coeficient
climatològic i coeficient de reserva de recursos.
Adjunta una taula amb els diferents equips i maquinària assignada a cada
equip (detallen els equips en l’apartat A1 i altres recursos a destinar a l’obra
per garantir el termini).
A destacar, és que tenen en compte que hi haurà rendiments baixos perquè
hi han treballs manuals.
Adjunta una taula de rendiments on relaciona cada partida d’obra amb els
equips previstos per realitzar-la i les durades. Les durades dels treballs
coincideixen amb el presentat en el pla d’obres de l’apartat anterior, i són
coherents amb els càlculs dels rendiments diaris i amidaments de projecte.
Amb la justificació presentada garanteix el compliment del termini
d’execució d’obres.
Per tant, es considera que la justificació dels rendiments de les tasques a
realitzar és exhaustiva i coherent amb el pla d’obra presentat.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2 és de: ………………...4,00 punts
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B és de: …………………...16,00 punts
C)CONTROL DE LA QUALITAT ____________________________0 a 2 punts
En l’apartat C és on es descriu aquest criteri.
El licitador presenta una memòria de control sobre els processos d’execució per
tal de garantir la qualitat de l’obra on presenta un organigrama amb les funcions
assignades de l’equip tècnic.
El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma UNEEN ISO 9001:2008.
Fa una explicació detallada però genèrica del seu Pla d’Autocontrol de la qualitat,
del sistema de control documental i les verificacions específiques que farà per
aquesta obra (recepció dels materials, execució d’unitats d’obra i obra acabada).
Presenta altres sistemes de gestió de qualitat: control de qualitat extern (presenta
cartes de compromís de dos laboratoris) amb una proposta de pla d’assaig
concret per aquesta obra, elaborat per un dels laboratoris així com un sistema de
tractament de no conformitats.
Inclou les fitxes en detall dels Programa de Punts d’Inspecció per a les diferents
unitats d’obra.
Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat sòlid, amb
procediments i programa de punts d’inspecció detallats i adients a l’obra.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C és de: …………………….2,00 punts
D)GESTIÓ MEDIAMBIENTAL ______________________________0 a 2 punts
En l’apartat D és on es descriu aquest criteri.
El licitador presenta la seva proposta de Pla de gestió de residus de l’obra,
identificant els residus que es generaran durant l’execució de l’obra i fent el
seguiment de la gestió de residus, tot seguint el decret 105/2008.
Identifica els gestors de residus i canteres pel préstec de material propers a
l’obra.
Emplaça els punts verds a l’obra, en zona comú a les 2 subzones.
Disposa de un sistema de gestió mediambiental implementat i operatiu segons la
norma UNE-EN ISO 14001:2004.
Enumera en detall mesures per tal de minimitzar l’efecte de les obres en el seu
entorn per reduir l’impacte mediambiental i millorar el Pla de residus, en la
reutilització de materials reciclables i l’ús dels residus de construcció i demolició.
Totes les mesures són accions genèriques aplicables a qualsevol obra
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d’urbanització, excepte una concreta sobre la reutilització de les llosetes de
cautxú, el qual preveu recuperar per portar al magatzem municipal i reutilitzar-les
en altres obres.
Per tant, es considera un sistema de gestió mediambiental aplicable de gran
benefici.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D és de: …………………….2,00 punts

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
06

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. ………………

SEGON.-

39,20 punts

ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ DEL procediment obert per a l'execució de les
obres contingudes a la memòria valorada de les obres per a la
reforma del parc de Can Sucre, per a la construcció de dues pistes
esportives i l’habilitació d’una zona d’esbarjo per a gossos, a
Viladecans

TERCER.- PROPOSAR a l’òrgan de contractació l'adjudicació de la licitació per a
per a l'execució de les OBRES contingudes A LA MEMÒRIA
VALORADA PER A LA REFORMA DEL PARC DE CAN SUCRE
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE DUES PISTES ESPORTIVES I
L’HABILITACIÓ D’UNA ZONA D’ESBARJO DE GOSSOS, a la
societat EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.,
per un import de 123.288,63 € exclòs IVA) atès que ha estat la que
ha obtingut la millor puntuació en la suma dels criteris avaluables
sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicació automàtica, amb un
total de 90,20 punts; d’acord amb el desglòs detallat al dispositiu
primer.

És per tot això que

RESOLC

PRIMER.- RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació
de la Mesa de contractació de 14 de maig de 2019, en relació a la
licitació per a l'execució de les obres contingudes a LA MEMÒRIA
VALORADA PER A LA REFORMA DEL PARC DE CAN SUCRE
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE DUES PISTES ESPORTIVES I
L’HABILITACIÓ D’UNA ZONA D’ESBARJO DE GOSSOS.
SEGON.- ADJUDICAR la contractació per procediment obert per a l’execució
obres l'execució de les obres contingudes al A LA MEMÒRIA
VALORADA PER A LA REFORMA DEL PARC DE CAN SUCRE PER
A LA CONSTRUCCIÓ DE DUES PISTES ESPORTIVES I
L’HABILITACIÓ D’UNA ZONA D’ESBARJO DE GOSSOS, a la
societat EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
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per un import de CENT VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS VUITANTAVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO,
(123.288,63€), al que caldrà afegir el 21% d’IVA, vint-i-cinc mil vuitcents noranta euros amb seixanta-un cèntims d’euro (25.890,61 €),
atès que ha estat la que ha obtingut la millor puntuació en la suma dels
criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicació
automàtica, amb un total de 90,12 punts; d’acord amb el desglòs que
s’adjunta:

Oferta:6
Nom
empresa:
EXCAVACIONES
Y
CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A.
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor: 39,20
punts
Puntuació obtinguda criteris d’aplicació automàtica: 60,00 punts
Puntuació total (sobre B + C): 99,20 punts

A)Oferta econòmica de 0 a 57 punts
La proposta econòmica ofertada per l’entitat EXCAVACIONES Y
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. és per un import de 123.288,63 €
import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (25.890,61 €); pel que l’import
total serà de 149.179,24 € (IVA inclòs). Aquest pressupost suposa una baixa
del 15,07% respecte el pressupost de 175.645,85€ (IVA inclòs) contingut al
projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat.
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de
57,00 punts.
B)Ampliació termini de garantía ………………………………….de 0 a 3 punts
El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 36 mesos. D’acord
amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 3,00 punts.

Total puntuació criteris d’aplicació automàtica ................... 60,00 punts

A)MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU ____________de 0 a 20 punts
A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a
l’execució de les obres objecte del projecte ............................0 a 12 punts
En l’apartat A.1 és on es descriu aquest sub-criteri.
En referència a la descripció del procés constructiu, el licitador proposa un
procés constructiu de 2 sub-obres independents que s’executarien de forma
simultània, i alliberant l’espai central del parterre on no s’actua.
Explica de forma detallada totes les activitats a realitzar i el procediment en
cada sub-fase. Descriu altres activitats a realitzar en la fase prèvia a l’obra i
altres gestions paral·leles que s’ha de realitzar però que són comuns a
qualsevol obra.
Prèviament explica l’objecte de les obres, amb una anàlisis propi de l’estat
actual, explicant els àmbits i els condicionants.
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A continuació explica la implantació de l’obra segons la seva proposta de 2
sub-fases, tot detallant les instal·lacions provisionals d’obra. Adjunta un
plànol de la implantació de l’obra on es reflecteix la senyalització i la
circulació de vehicles d’obra i la ubicació de les instal·lacions provisionals
d’obra.
Continua amb la descripció del procés constructiu per cada sub-obra,
indicant en cada cas quines millores concretes serien aplicables durant
l’execució, com per exemple: la protecció de l’arbrat a mantenir o treballs de
jardineria addicionals.
En el seu anàlisi de l’estat actual de l’àmbit, detecten aspectes no reflectits
en la memòria que denoten un bon coneixement de l’obra.
Identifica els recursos a destinar a l’obra, aportant informació sobre els
diferents equips de que disposen segons l’activitat a executar, l’equip tècnic
ofertat (essent coherent amb els requeriments del Plec), funcions i
responsabilitats,
Explica amb més detall, els diferents equips a destinar i el percentatge de
producció a realitzar per cadascun i els seus rendiments. I un llistat de la
maquinària en propietat a disposició de l’obra. També enumera altres
recursos de l’empresa propers i disponibles per l’obra.
Proposa millores i avantatges sobre el procés constructiu, algunes de les
quals són comuns a qualsevol obra i suposen bones pràctiques per a una
correcta execució dels treballs. Altres es consideren de difícil aplicació en
aquesta obra. Continua amb millores concretes aplicables a l’obra, i canvis a
realitzar respecte del procés constructiu habitual, que suposarien gran
benefici pel resultat de l’obra i sense cap cost addicional. Denoten un bon
estudi de l’obra
Aporta altra informació addicional detallada: taula de les empreses
subministradores i equips especialistes amb el que treballen, els gestors de
residus més propers a Viladecans i de préstec de materials; analitza l’espai
de l’obra i té en compte que la maquinària a utilitzar serà de petites
dimensions, aspecte que denota un bon coneixement de l’àmbit; analitza
l’itinerari dels vehicles de transport per arribar a l’obra, indicant algunes
mesures a prendre per evitar interferències aplicables, però genèriques.
(Aquest informació correspon a altres apartats i es valora en l’apartat
corresponent).
Per tant, es considera que el procés constructiu descrit és adient, ben
detallat, proposant millores concretes que suposarien un benefici en
l’execució i una millora en el resultat final.

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1 és de: ……………….12,00 punts

A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai
públic i les mesures adoptades per tal de reduir-les ......................0 a 4 punts
En l’apartat A.2 és on es descriu aquest sub-criteri.
El licitador analitza el propi àmbit del parc, els carrers colindants, els
equipaments existents, i les empreses del sector; també te en compte el
transport públic, l’estacionament que hauria d’anul·lar, la recollida
d’escombraries i quines afectacions podrien provocar les obres.
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Fa referència al “Comité d’Obres i Mobilitat”, que no correspon amb un
organisme del nostre municipi.
A continuació explica quina és la sistemàtica general per a la resolució de
les afectacions, que encara que és una descripció molt detallada i completa,
algunes
mesures
són
genèriques
i
d’altres
es
consideren
sobredimensionades per l’abast d’aquesta obra i difícilment aplicables.
Cal destacar que indiquen que llogaran un local per les seves instal·lacions
bàsiques, en comptes d’ocupar superfície en l’espai públic. També com a
tret diferenciador, proposen una Pla de comunicació complementari al Pla
de comunicació de VIMED, de reforç per la comunicació amb els ciutadans,
un mail de contacte específic i una aplicació mòbil (app) que posa en
contacte al licitador amb qualsevol persona afectada per les obres (escola,
famílies, ciutadans...).
Té en compte també les empreses que estan a prop de les obres. I
l’existència de altres obres d’urbanització per la zona.
Per tant, és considera que ha identificat correctament les situacions
d’afecció en l’espai públic, proposant mesures per minimitzar-les, moltes de
les quals són genèriques, protocols concrets de comunicació amb un bon
grau de detall.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2 és de: …………………3,60 punts

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització .................0 a 4 punts
En l’apartat A.3 és on es descriu aquest sub-criteri.
El licitador inclou en aquest apartat, la majoria de la informació ja exposava
en apartats anteriors.
En referència als tancaments i senyalització, adjunta un Pla d’Ordenació en
planta que reflecteix la zona d’abassegament i, l’accés de vehicles d’obra i
l’àmbit de tancament. Es considera adient.
Un aspecte a destacar és que ubica l’accés de la maquinària, en el pas de
vianants del carrer Torrent Fondo, a diferència d’altres licitadors.
Enumera els medis auxiliars a destinar per permetre el pas de vianants i el
tipus de tanques d’obra, i senyalització.
Per tant, es considera que l’estudi és adient i força exhaustiu.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3 és de: …………………3,60 punts
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A és de: …………………...19,20 punts
B) PLA D’OBRES _______________________________________0 a 16 punts
B.1) Idoneïtat del pla d’obres ...........................................................0 a 12 punts
En l’apartat B.1 és on es descriu aquest sub-criteri.
El licitador justifica la idoneïtat de la seva proposta de Pla d’obres, fent
referència primer a aspectes/mesures que han considerat prioritàries en la
seva planificació. És una descripció molt detallada, però repetida en apartats
anteriors.
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Continua amb la explicació detallada del seu procés constructiu, en 2 subobres independents solapades en el temps. Contingut correcte i detallat
però repetit en apartats anteriors.
Adjunta quadre de Gantt detallat i coherent amb la seva proposta de Pla
d’obres, indicant les sub-obres: pistes esportives i àrea de jocs; i zona
esbarjo per a gossos.
S’identifiquen les tasques detallades, les durades, els lligams entre les
activitats i els equips assignats.
Detalla fins i tot, les tasques a realitzar en la fase prèvia abans de l’inici
d’obra.
Identifica quines són les activitats crítiques en el diagrama de Gantt i adjunta
xarxa de precedències i fa una descripció detallada de aquestes activitats
amb els condicionats de termini que tenen.
Inclou, com a informació complementària l’histograma de certificacions
mensual
Per tant, es considera una proposta adient, ben detallada i que proposa una
millora en quant ha tingut en compte treballar en 2 zones solapades en el
temps.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1 és de: ……………….12,00 punts

B.2) Justificació de rendiments .........................................................0 a 4 punts
En l’apartat B.2 és on es descriu aquest sub-criteri.
El licitador justifica el pla de treballs, analitzant les rendiments segons els
amidaments d’obra.
Té en compte pel càlcul de les durades, els coeficients reductors pels
rendiments d’execució de les diferents partides d’obra: coeficient
climatològic i coeficient de reserva de recursos.
Adjunta una taula amb els diferents equips i maquinària assignada a cada
equip (detallen els equips en l’apartat A1 i altres recursos a destinar a l’obra
per garantir el termini).
A destacar, és que tenen en compte que hi haurà rendiments baixos perquè
hi han treballs manuals.
Adjunta una taula de rendiments on relaciona cada partida d’obra amb els
equips previstos per realitzar-la i les durades. Les durades dels treballs
coincideixen amb el presentat en el pla d’obres de l’apartat anterior, i són
coherents amb els càlculs dels rendiments diaris i amidaments de projecte.
Amb la justificació presentada garanteix el compliment del termini d’execució
d’obres.
Per tant, es considera que la justificació dels rendiments de les tasques a
realitzar és exhaustiva i coherent amb el pla d’obra presentat.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2 és de: …………………4,00 punts
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B és de: …………………...16,00 punts
C)

CONTROL DE LA QUALITAT ______________________________0 a 2 punts
En l’apartat C és on es descriu aquest criteri.
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El licitador presenta una memòria de control sobre els processos d’execució per
tal de garantir la qualitat de l’obra on presenta un organigrama amb les funcions
assignades de l’equip tècnic.
El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma UNEEN ISO 9001:2008.
Fa una explicació detallada però genèrica del seu Pla d’Autocontrol de la qualitat,
del sistema de control documental i les verificacions específiques que farà per
aquesta obra (recepció dels materials, execució d’unitats d’obra i obra acabada).
Presenta altres sistemes de gestió de qualitat: control de qualitat extern
(presenta cartes de compromís de dos laboratoris) amb una proposta de pla
d’assaig concret per aquesta obra, elaborat per un dels laboratoris així com un
sistema de tractament de no conformitats.
Inclou les fitxes en detall dels Programa de Punts d’Inspecció per a les diferents
unitats d’obra.
Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat sòlid, amb
procediments i programa de punts d’inspecció detallats i adients a l’obra.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C és de: …………………….2,00 punts
D)

GESTIÓ MEDIAMBIENTAL ________________________________0 a 2 punts
En l’apartat D és on es descriu aquest criteri.
El licitador presenta la seva proposta de Pla de gestió de residus de l’obra,
identificant els residus que es generaran durant l’execució de l’obra i fent el
seguiment de la gestió de residus, tot seguint el decret 105/2008.
Identifica els gestors de residus i canteres pel préstec de material propers a
l’obra.
Emplaça els punts verds a l’obra, en zona comú a les 2 subzones.
Disposa de un sistema de gestió mediambiental implementat i operatiu segons la
norma UNE-EN ISO 14001:2004.
Enumera en detall mesures per tal de minimitzar l’efecte de les obres en el seu
entorn per reduir l’impacte mediambiental i millorar el Pla de residus, en la
reutilització de materials reciclables i l’ús dels residus de construcció i demolició.
Totes les mesures són accions genèriques aplicables a qualsevol obra
d’urbanització, excepte una concreta sobre la reutilització de les llosetes de
cautxú, el qual preveu recuperar per portar al magatzem municipal i reutilitzar-les
en altres obres.
Per tant, es considera un sistema de gestió mediambiental aplicable de gran
benefici.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D és de: …………………….2,00 punts

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
06

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. ………………

39,20 punts
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TERCER.-

REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst
al plec de clàusules administratives que regeix la licitació, presenti a
VIMED la següent documentació:

•

La garantia definitiva per import de cinc per cent (5%) de l’import
d’adjudicació, que s’haurà de formalitzar d’acord amb el model que
s’adjunta al plec de clàusules administratives particulars.
Els documents acreditatius de la seva aptitud per contractar
(escriptura de constitució i modificacions, inscripció en el registre
mercantil, escriptures d’apoderat o administrador, etc...) i de la
solvència econòmica, financera i tècnica segons la clàusula 9.1.3 i
9.1.4 del plec de clàusules.
En el supòsit de què l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
l’impost sobre activitats econòmiques i estigui obligada al pagament
d’aquest, haurà d’aportar el document d’alta de l’impost relatiu a
l’exercici corrent en l’epígrafn corresponent a l’objecte del contracte,
o el darrer rebut acompanyat de la declaració responsable de no
haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.
La documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la
SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA.
L’efectiva disposició dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’art. 76 LCSP.
El document o documents probatoris per acreditar que l’adjudicatari
disposa de l’assegurança de responsabilitat civil i tot risc construcció
en els termes expressats al plec de clàusules administratives
particulars.

•

•

•
•
•

QUART.-

POSAR
DE
MANIFEST QUE
L’ADJUDICACIÓ
RESTA
CONDICIONADA a la presentació per l’adjudicatari de la
documentació requerida a l’acord anterior i que el CONTRACTE es
perfeccionarà amb la formalització i signatura del contracte
corresponent.

CINQUÈ.-

CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se li
indicarà concorri a formalitzar el contracte corresponent.

SISÈ.-

COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS,
publicar l’adjudicació d’aquesta licitació al diari corresponent i al perfil
del contractant.

Viladecans, a 31 de maig de 2019.
NOMBRE VALLE
CANTALEJO
ALICIA - NIF
46639571X

Firmado digitalmente por
NOMBRE VALLE
CANTALEJO ALICIA - NIF
46639571X
Fecha: 2019.05.31 14:33:25
+02'00'

Sra. Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada
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