Nº EXP.: 2019/1379/3

Mesa de contractació per a l'obertura del sobre únic, tramitació electrònica.
Obra titulada Arranjament del camí de la Mora al municipi de Viladasens

Dia: 6 de novembre de 2019
Hora: 9:00 h
Lloc: Sala Miquel Bosch i Puig del Consell Comarcal del Gironès.
A la Sala Miquel Bosch i Puig del Consell Comarcal del Gironès, a les 9 h del matí, es constitueix la
Mesa de contractació integrada per la Sra. Sílvia Bartrolí i Besalú, gerent del Consell Comarcal del
Gironès, que actua com a presidenta, la Sr. Marta Dalmau i Palou, el Sr. Francesc Xavier de
Domingo i Miquel i el Sr. Manel Alemany i Masgrau que actuen com a vocals i la Sra. M. José
Carreño i Fajardo, que actua com a secretària de la Mesa de contractació.
No hi ha cap licitador present.
La presidenta declara constituïda la Mesa atès que hi ha quòrum suficient i s'inicia la reunió.
La Mesa es reuneix per examinar la documentació del sobre únic, tramitació electrònica, i
determinar les empreses admeses i excloses.
Els custodis apliquen les seves credencials de l'eina del sobre digital de la Plataforma de
Contractació de Serveis Públics i s’ordena l'obertura del sobre únic.
Es demanen les paraules clau, i es constata que hi han 7 empreses que s’han presentat a la
licitació. L’empresa Obras y Pavimentos Brossa, SA encara no ha introduït la paraula clau.
Atès que el dia abans de l’obertura dels sobres es va rebre per part de l’AOC el correu electrònic
que tot seguit es reprodueix advertint de problemes tècnics en la plataforma de contractació,
s’acorda fer consulta a l’AOC i a l’empresa que manca introduir la paraula clau, qui acaba
confirmant la intenció de participar en la licitació, i la paraula clau l’acaba introduint més tard.
De: Consorci AOC no-respongueu [mailto:no-respongueu@aoc.cat]
Enviado el: dimarts, 5 / novembre / 2019 08:44
Para: undisclosed-recipients:
Asunto: Incidència detectada amb afectació a la presentació d'ofertes telemàtiques

Benvolguts i benvolgudes,

Us informem que durant el dia d’ahir es va detectar una incidència que de manera aleatòria podria haver
afectat a la presentació d’ofertes telemàtiques a través de les eines integrades amb la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública (Sobre Digital i Presentació Telemàtica d’Ofertes).
Atès que el temps d’afectació de la incidència ha coincidit amb la finalització del termini de presentació
d’ofertes d’un expedient de contractació vostre del vostre ens, us informem per tal que pugueu valorar la
conveniència o la necessitat d’ampliar, per a aquestes empreses, el termini de presentació d’ofertes en dit
expedient. A aquest efecte, no heu de fer cap modificació del termini de presentació d’ofertes en l’eina, sinó
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que heu de considerar que el termini per a les empreses que s’han vist afectades per aquesta incidència, ha
estat suspès durant el temps que s’ha produït, de manera que les ofertes corresponents no s’han de
considerar extemporànies si s’han presentat durant el temps que l’eina no va estar operatives per a elles.
Podeu comprovar des de “l’Informe de traces” si alguna empresa licitadora no ha pogut presentar la seva
oferta a causa d’un “error de registre”.
Atentament.
Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Les proposicions presentades mitjançant l'eina del Sobre Digital són les que es relacionen a
continuació:
1. PERE GIRALT, SA
2. AGUSTí MASOLIVER, SA
3. PABASA EUROASFALT, SA
4. EXCAVACIONS Y PINTURAS, SAU - EPSA
5. RUBAU-TARRÉS, SAU
6. CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
7. OBRAS Y PAVIMENACIÓ BROSSA, SA
S’obrA la documentació adjunta, ANNEX 1 de les empreses corresponent a la declaració
responsable. Totes elles l’han presentant de forma correcta i per tant s’admeten a la licitació.
Seguidament, es procedeix a l’obertura de l’Annex 2 Oferta de criteris quantificables mitjançant
l’aplicació de fórmules, amb un recordatori previ als membres de la Mesa del preu de licitació i
dels criteris de valoració que consten al plec de clàusules:
Pressupost base de licitació: 135.371,03 €, IVA no inclòs
Import IVA: 28.427,92 €
Import total (IVA inclòs):163.798,95 €
Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules
Baixa econòmica: fins a 100 punts
L’oferta amb la màxima baixa tindrà 100 punts. La resta d’ofertes es valoraran d’acord amb la
fórmula següent:
Puntuació = oferta més econòmica x 100 punts
oferta que s'està valorant
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L’empresa PERE GIRALT, SA, presenta la següent proposa econòmica:
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L’empresa AGUSTÍ MASOLIVER, SA, presenta la següent proposa econòmica:
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L’empresa PABASA EUROASFALT, SA, presenta la següent proposa econòmica:
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L’empresa EXCAVACIONS Y PINTURAS, SAU - EPSA , presenta la següent proposa econòmica:
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L’empresa RUBAU-TARRES, SAU, presenta la següent proposa econòmica:
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L’empresa CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA presenta la següent proposa econòmica:
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L’empresa Obres i paviments Brossa, SA presenta la següent proposa econòmica:
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Tot seguit es detalla l’oferta econòmica de cadascuna de les empreses presentades:

Per tot això, es conclou que la proposta que obté major puntuació és la presentada per l'empresa
Agustí Masoliver, SA, amb una puntuació de 100,00 punts, obtinguda en base a la presentació de
l'oferta més econòmica per a la realització de les obres d’Arranjament del camí de la Móra al
municipi de Viladasens, per un total de 119.008,26 €, IVA exclòs (cent dinou mil vuit euros amb
vint-i-sis cèntims).
La presidenta de la Mesa proposa elevar aquesta acta, la proposició presentada i la documentació
complementària que l’acompanya, a l’òrgan de contractació perquè procedeixi a l’adjudicació del
contracte.
La presidenta de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 12h del matí. I per deixar constància del
que s’ha tractat, redacto la present acta i sotmeto a la signatura del president i vocals presents; en
dono fe.
Document signat electrònicament
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