ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILABLAREIX REUNIDA
PER A LA VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3 (PROPOSTA
QUANTIFICABLE AMB CRITERIS OBJECTIUS):
CONTRACTE MIXT PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU, I
I LA POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA ESCOLA MADRENC.

Mitjançant notificació efectuada per E-notum a tots els licitadors i a través de la plataforma
d’avisos del perfil del contractant, es va facilitar l’enllaç per la connexió a l’Acta de la Mesa
en format telemàtic:
https://conference.wildix.com/conf/998c928311-2115353

El President dona per oberta la sessió i la secretària convida als assistents a fer constar
la seva assitència a l’acta.
Es fa constar que compareixen els representants de les entitats mercantils següents:
Constructora d’Aro SA
Arcadi Pla SAU
Vesta Rehabilitacion SL
Vias y construcciones SA
Es procedeix a entrar a l’eina “Sobre digital 2.0” i s’identifica l’expedient de licitació i el
procediment de contractació. Els custodis apliquen les corresponents credencials i es
procedeix a l’obertura del SOBRE DIGITAL presentat per les empreses.
La Secretaria ressenya quin és el contingut que ha de contenir el sobre nº 3 amb els
Annexos següents:
Annex 2: .proposta econòmica
Annex 4: compromís sobre l’increment del període de garantia de les obres
Annex 5: compromís sobre disminució del termini d’execució de les obres
Annex 6: compromís sobre el nivell de subcontractació

Es procedeix a obrir el SOBRE DIGITAL d’acord amb la classificació de les propostes
presentades per orde decreixent i d’acord amb la puntuació obtinguda en l’Acta de la Mesa
de contractació del sobre nº 2 de data 31 de maig de 2021.
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Essent les 14:00 hores del dia 4 de juny de 2021, es reuneix la Mesa de Contractació en
format telemàtic, sota la Presidència del Sr. David Mascort Subiranas, actuant com a
Vocalia la Sra. Mònica Iborra Giró, la Sra. Eulàlia Cudolà Andreu, i la Sra. Silvia Quiñones
Ribas i com a Secretaria la Sra. Mª Àngels Figueras Puig.

Seguidament, es procedeix a l’obertura de les propostes d’acord amb l’ordre següent:
LEMA
L’era
Atri verd
Paideia
Ginkaku-ji
Impluvium
Fem rotllana

LICITADOR
Vias y construcciones SA
Arcadi Pla SAU
Cots i Claret SL
Constructora d’Aro SA
Voracys sl
Vesta rehabilitacion sl
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S’adjunta les ofertes i es comprova i pondera automaticament segons els criteris
d’adjudicació establerts a la clàusula 10ª i Annex 9A del PCAP i el resultat és el següent:

60 PUNT MÀXIM

NIVELLS

PERÍODE GARANTIA

DISMINUCIÓ

SUBCONTRACTACIÓ

AMPLIACIÓ

PERÍODE EXECUCIÓ

PUNTUACIÓ

10 PUNT MÀXIM

10 PUNT MÀXIM

20 PUNTS MÀXIM

TOTAL
CRITERIS

PREU

Puntuació
oferta
econòmica

1 Nivell =
10p

2 Nivells =
5p

4.848.463,29 +iva

Puntuació

2 anys ad =
10p

Puntuació

subcontrac

1 any ad = 5p

Amp.Garant

Reduc.4m=20p

Puntuació

Reduc.3m=15p
Reduc.2m=10p

Reducció
Execució

Reduc.1m= 5p

Obra

OBJECTIUS

ATRI VERD (ARCADI PLA)

4.167.808,43

60,00000

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

100,00

IMPLUVIUM (VORACYS,S.L)

4.397.556,20

56,86533

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

96,87

PAIDEIA (COTS I CLARET, SL)

4.439.500,00

56,32808

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

96,33

FEM ROTLLANA (VESTA REHABILITACION, SL)

4.592.313,28

54,45371

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

94,45

L'ERA (VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA)

4.639.979,37

53,89431

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

93,89

GINKAKU-JI (CONSTRUCTORA D'ARO, SA)

4.696.696,69

53,24349

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

93,24
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OFERTA ECONÒMICA

A continuació, la Secretària invita als presents a manifestar qualsevol dubte i a demanar
els aclariments que considerin necessaris d'acord amb el que disposa l'article 83 del Real
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la llei de
contractes de les administracions Públiques.
No se'n formula cap.
A continuació es detallen les empremtes digitals proporcionades tant pel sobre 2.0 com
les calculades al moment d’avaluar les ofertes amb l’objectiu de poder garantir la
traçabilitat dels arxius:

ARCADI PLA SAU
22b9f1380c1898ed3d61edc7a95200fa1b0aab42a280a31fdcdb2127a2a038bf
COTS I CLARET, S.L
3a0d941b0a5717b2d11f9d9d5e167ce654e58ce532b061346a8c17fe05ec1e2b
CONSTRUCTORA D'ARO, SA
003b6bb268c9efe5f64a0a466ee584042422f475719fc17ff9be560cd9f95577
VORACYS, SL
9f54aebf7b45608b3118c0e579a431cffe1c07f881577e105cc19e2d3cbcead4
VESTA REHABILITACION
dbacda670c0ca26da4c6759d44cf393091f2239fb1624ec46138222505aeb010
En aquest punt, per a determinar si alguna de les ofertes es considera anormalment baixa,
segons la clàusula 11 del PCAP, es procedeix a utilitzar l’eina de càlcul per determinar
l’anormalitat de les ofertes presentades d’acord amb la normativa actual en matèria de
contractació pública, amb el següent resultat: Un cop comprovat que cap oferta es troba
en presumpció d’anormalitat.

La Mesa de contractació procedeix a incorporar les puntuacions obtingudes en l’Acta de
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VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A
8476e16d6b192cd862b6b4c1acf07190d341de9e78a4829846206937e081e1a6

la Mesa objecte de judici de valor a les propostes amb criteris objectius.
D’acord amb la clàusula 10.7 del PCAP, la Mesa de contractació requerirà a l’empresa
classificada en primer lloc per a què, dins del termini de 5 dies hàbils a comptar des de
l’enviament del requeriment, presenti la documentació que acrediti:
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-la documentació justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC i declaració
responsable.
-el compromís que disposarà dels recursos necessaris per a l’execució del contracte, cas
que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb mitjans externs.
-acreditació dels mitjans personals compromesos pel licitador d’acord amb la clàusula 8.1.2
del PCAP.
-acreditació del compliment del conveni sectorial i territorial aplicable en els termes indicats
a la clàusula 8.1.7.

60 PUNT MÀXIM

PREU

Puntuació
oferta
econòmica

4.848.463,29
+iva

NIVELLS

PERÍODE GARANTIA

DISMINUCIÓ

SUBCONTRACTACIÓ

AMPLIACIÓ

PERÍODE EXECUCIÓ

10 PUNT MÀXIM

10 PUNT MÀXIM

20 PUNTS MÀXIM

1 Nivell =
10p

2 Nivells =
5p

Puntuació

2 anys
ad = 10p

Puntuació

Reduc.4m=20p Puntuació
Reduc.3m=15p
Reduc.2m=10p

Reducció
Execució
Obra

subcontrac

1 any ad
= 5p

Amp.Garant

Reduc.1m= 5p

PUNTUACIÓ

TOTAL

TOTAL

CRITERIS

CRITERIS

JUDICI

OBJECTIUS

VALOR

TOT

ATRI VERD (ARCADI PLA)

4.167.808,43

60,00000

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

100,00

38,00000

138,00

L'ERA (VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA)

4.639.979,37

53,89431

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

93,89

44,00000

137,89

PAIDEIA (COTS I CLARET, SL)

4.439.500,00

56,32808

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

96,33

34,00000

130,33

GINKAKU-JI (CONSTRUCTORA D'ARO, SA)

4.696.696,69

53,24349

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

93,24

31,00000

124,24

IMPLUVIUM (VORACYS,S.L)

4.397.556,20

56,86533

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

96,87

27,00000

123,87

FEM ROTLLANA (VESTA REHABILITACION, SL)

4.592.313,28

54,45371

1,00

10,00000

2,00

10,00000

4,00

20,00000

94,45

27,00000

121,45
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OFERTA ECONÒMICA

CONCLUSIONS:
En conclusió l’oferta amb màxima puntuació de la present licitació és la de l’entitat
mercantil ARCADI PLA SAU, amb 38 punts dels criteris de judici de valor i amb la
proposta següent dels criteris objectius: import de 4.167.808,43€ (exclòs IVA),
juntament amb la proposta de subcontractació (nivell 1), ampliació del termini de garantia
de l’obra en 2 anys addicionals i la disminució del termini d’excecució de l’obra en 4 mesos
(total 14 mesos).

Primer.- Proposar a la Corporació l'adjudicació del contracte Mixt per la redacció del
projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres de la nova ESCOLA
MADRENC de Vilablareix, a l'entitat mercantil ARCADI PLA SAU, per un import de
4.167.808,43€ (exclòs IVA), juntament amb la proposta de subcontractació (nivell 1),
ampliació del termini de garantia de l’obra en 2 anys addicionals i la disminució del termini
d’excecució de l’obra en 4 mesos (total 14 mesos), atès que ha efectuat l’oferta més
avantatjosa atenent als criteris valoratius que consten en el plec de clàusules
administratives particulars.
S'adjunta a l'expedient les proposicions presentades.
Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que el Secretari estén aquesta Acta que és aprovada
i signada per tots els membres de la Mesa.
La data i hora de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els
efectes que corresponguin és la que consta en el present document.
I perquè així consti expedeixo la present certificació.
“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la recepció de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze
dies hàbils a comptar des del dia hàbil següent al de la remissió de la seva notificació. La data
de remissió és la que consta en el registre de sortida.”

La Secretària

C/ Perelló, 120 – 17180 Vilablareix – Telèfon 972405001 – Fax 972238764 E-mail. Ajuntament@vilablareix.cat - Web. www.vilablareix.cat

CVE: 20210-07108-18034-17089

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

I s’adopten els següents Acords:

