MESA DE CONTRACTACIÓ
A Roquetes, 31 d'agost de 2021
A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Roquetes, essent les 17,00 hores es
constitueix la MESA DE CONTRACTACIÓ formada pels següents membres:
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President: Sr. Francesc A. Gas Ferré.
Vocals: Sra Elena Bielsa Gargallo ( suplent interventor)
Sra. M. Teresa Piñol Piñol (secretària actal)
Sra. Inmaculada Vilaubí Gisbert , secretària de la Mesa i custodi
Sra. Susana Rosell Subirats, custodi
Assistents: empres Regimovi SL
Expedient: A-1586/2021
Núm. Contracte: 164/2021
Procediment: Contracte d'obra per Procediment Obert Simplificat
Assumpte: ""Millora Parc Infantil i zona verda Hort de Cruells"
Pressupost de l'obra :
Pressupost base IVA exclòs:
82.327,48

Tipus d'IVA aplicable:
21%
17.288,77 €

Pressupost base
IVA inclòs:
99.616,25 €

El president procedeix a la constitució de la Mesa de contractació.
L'interventor titular delega amb la funcionària Mª Elena Bielsa Gargallo, que el substitueix com
a suplent.
La secretària dona compte de les proposicions presentades en temps i forma:
1. OBERTURA DE PROPOSICIONS
Que a les 17,00 hores del dia 31 d'agost de 2021, es va procedir a l'obertura mitjançant
dispositiu electrònic de les proposicions presentades amb el següent resultat:
Obertura dels arxius electrònics (declaració responsable, proposició econòmica i altres criteris
quantificables automàticament).

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elena Bielsa Gargallo - DNI ** (SIG) el dia 01/09/2021 a les 10:30:45, CPISR-1 C Inmaculada Vilaubí Gisbert el dia 01/09/2021 a les 11:16:45,
CPISR-1 C Maria Teresa Piñol Piñol el dia 01/09/2021 a les 13:36:03 i Francesc Artur Gas Ferré - DNI ** (SIG) el dia 01/09/2021 a les 14:43:14

Data
d'entrada

Núm
Licitador
Registre

CIF

Declaració
inscripció al
RELI/ROLOCE

26/07/2021 3371

Exxaber SL

B43781913

correcte

06/08/2021 3553

Regimovi SL

B43454933

correcte

10/08/2021 3579

Construccions Reverte Ferre SCP

J55581045

correcte

Un cop revisada la documentació, la Mesa acorda admetre totes les proposicions presentades.
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REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I D'EMPRESES CLASSIFICADES
S'ha procedit a la comprovació en el Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat
de Catalunya/Registre Oficial de licitadors i empreses classificades de l'Estat que les empreses
proposades com a adjudicatàries estan degudament constituïdes, els signants de les
proposicions tenen poder bastant per formular l'oferta, ostenten la solvència econòmica,
financera i tècnica o, si escau la classificació corresponent i no estan incurses en cap prohibició
per contractar.
CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES
Un cop aplicada la formula de la clàusula 10 i 12 del plec de clàusules administratives particulars
Es procedeix a la classificació de les ofertes amb el següent resultat:
Oferta econòmica
Puntuació = {%( O1,.....,On) / %( Om )} x Pmàx.
O1,....On % de baixa de l'oferta sobre el preu de licitació.
Om % de baixa de la millor oferta sobre el preu de licitació.
Pmàx. Puntuació màxima de 50 punts
Garantia
 12 mesos 2 punts
 24 mesos 4 punts
 36 mesos 6 punts
 48 mesos 8 punts
 60 mesos 10 punts
Es procedeix a l'obertura de les proposicions presentades i a la valoració de les ofertes segons
els criteris del plec de clàusules administratives particulars, amb el següent resultat:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Licitador

Oferta econòmica Punts

Exxaber SL
76.976,18
Regimovi SL
73.950,00
Construccions Reverte Ferre SCP 74.970,00

31,94
50,00
43,91

Garantia Punts
mesos

Total

60
60
24

41,94
60,00
47,91

10
10
4

RELACIO CLASSIFICADA D'EMPRESES
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Empresa

Oferta
Punts

Regimovi SL
Construccions Reverte Ferre SCP
Exxaber SL

econòmica-Garantia
punts
50,00
10
43,91
4
31,94
10

Total
60,00
47,91
41,94

En l'expedient resten totes les proposicions presentades.
La Mesa de contractació de l'Ajuntament, eleva a l'òrgan de contractació la relació classificada
amb ordre decreixent de les empreses presentades d'acord amb la puntuació obtinguda.
Es proposa l'adjudicació a l'empresa Regimovi SL per ser l'empresa amb major puntuació.
La mesa de contractació requerirà a l'empresa que hagi presentat millor oferta per a que en el
termini de 7 dies hàbils presenti la documentació detallada en l'annex del Plec de clàusules
administratives per tal de preparar la relació valorada a l'òrgan de contractació així com el dipòsit
del 5% de l'adjudicació del contracte en concepte de fiança definitiva.
En el cas de no presentar la documentació requerida en termini es proposarà l'adjudicació a la
següent empresa en ordre de puntuació.

El president de la Mesa de contractació dóna per finalitzada la present a les 17,15
hores, de la qual cosa, com a secretària, estenc aquesta acta, i se sotmet a la signatura
dels membres de la Mesa de contractació.
El president
Francesc A. Gas i Ferré

Vocals
Elena Bielsa Gargallo

M. Teresa Piñol Piñol

La secretària de la Comissió

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elena Bielsa Gargallo - DNI ** (SIG) el dia 01/09/2021 a les 10:30:45, CPISR-1 C Inmaculada Vilaubí Gisbert el dia 01/09/2021 a les 11:16:45,
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