Acta de la Mesa de contractació per proposar l’adjudicació del contracte

Expedient

ED-2021-383

Unitat
promotora

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Procediment

Obert simplificat

Objecte

Obres de substitució de la impermeabilització de cobertes i dels baixants dels
edificis aulari a l'Institut Escola Industrial de Sabadell.

Modalitat

Tipus

Contracte Públic

Obres

Núm. de la sessió: 2
Data: 6 de maig de 2021
Horari: de 10:30 h. a 10:45 h.
Lloc: Microsoft Teams
Hi assisteixen,
Per part de la Mesa de Contractació:
Nom:
Mercè Mateu i Palau
Josep Manuel López Barreiro
Beatriz Angulo Cubas
Pilar Recio Caride
Laura Plana de Silva
Neus Cantós López
Altres assistents:
Maria Delgado Guerrero

Càrrec:
Sub-directora general de Gestió Econòmica, Contractació i
Patrimoni, qui actua com a presidenta.
Cap del Servei de Contractacions i Patrimoni, qui actua com a
vice-president.
Supervisora de Comptabilitat i Control, en representació de la
Intervenció del Departament.
Responsable d'Assessorament en Contractació i Informes
Cap del Servei de Gestió d’Inversions, en representació de la
unitat administrativa que proposa el contracte.
Cap de la Secció de Contractacions, qui actua també com a
secretària.
Tècnica de la Secció de Contractacions.

Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa de contractació i aprovació de l’acta de la sessió anterior, celebrada
el 19 d’abril de 2021.
2. Lectura i examen de l’informe tècnic, emès el 4 de maig de 2021 per la cap del Servei de
Gestió de Construccions Escolars.
3. Puntuació de les proposicions i classificació de les empreses.
4. Proposta d’adjudicació de les obres de substitució de la impermeabilització de cobertes i dels
baixants dels edificis aulari a l'Institut Escola Industrial de Sabadell (ED-2021-383).
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5. Requeriment al licitador que hagi presentat la millor oferta per tal que presenti la
documentació pertinent.
6. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió:
1. La presidenta obre la sessió, es constitueix la Mesa de contractació i es llegeix i s’aprova
l’acta de la sessió anterior, celebrada el 19 d’abril de 2021 per a l’obertura pública del sobre
únic.
2. Tot seguit, es llegeix i s’analitza l’informe tècnic emès el 4 de maig de 2021 per la cap del
Servei de Gestió de Construccions Escolars, en el qual informa:


L’empresa Accés Vertical, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb
els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i
redueix 0 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 0 dies de reducció.
Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.



L’empresa B28 Construccions, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord
amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20
dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva
contractació.



L’empresa Baldó i Associats Constructora, S.L., ha aportat la documentació tècnica
necessària d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es
justifiquen 20 dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera
adient la seva contractació.



L’empresa Construccions F. Munné, S.A., ha aportat la documentació tècnica necessària
d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 21
dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.



L’empresa Estayc, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb els
requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i
redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 11 dies de
reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.



L’empresa Ferrallados Oceania, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària
d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 15 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 16
dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.



L’empresa Giser XXI Serveis, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord
amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20
dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva
contractació.



L’empresa IMREPOL,S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb els
requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i
redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de
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reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva
contractació.


L’empresa Modo Caste, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb
els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i
redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 0 dies de
reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.



L’empresa Montcruma, S.L.U., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb
els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i
redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de
reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva
contractació.



L’empresa NTI Integrated Solutions, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària
d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20
dies de reducció. Aquest termini és viable.
Com a resposta al requeriment per part del Departament d’Educació sobre el valor
desproporcionat o anormal del preu d’execució de les obres ofertat a la licitació, ha presentat
la justificació de la proposició econòmica.
En aquesta justificació es comprova que la baixada de preu respecte del pressupost de
licitació està basada principalment en els següents punts:
- L’ús de mà d’obra, eines i maquinària pròpies.
- Degut a l’especialització en impermeabilitzacions, l’empresa disposa de línies de
descomptes amb el proveïdors habituals de materials impermeabilitzants, pintures
industrials, morters tècnics i elements de coberta.
L’empresa presenta el pressupost d’obra detallat per partides, incloent-hi justificació de
preus.
A la justificació de preus, l’empresa indica uns costos de mà d’obra que, segons els càlculs
realitzats per part del Departament d’Educació, estan per sota dels costos laborals indicats
al conveni col·lectiu del sector de la construcció i obres públiques de la província de
Barcelona, incomplint el que s’estipula al punt 13.5 del plec de clàusules administratives. Es
sol·licita a l’empresa aclariments sobre la justificació dels preus de mà d’obra presentats.
L’empresa presenta un document en el que es modifiquen els costos laborals inicialment
indicats, així com es modifiquen rendiments de mà d’obra i preus de materials per a mantenir
el preu de l’obra ofertat. No obstant, no queda degudament justificat el compliment de
l’empresa del conveni col·lectiu sectorial vigent i alhora tampoc es justifiquen els preus de
compra dels materials.
En conseqüència no es considera adient la seva contractació.



L’empresa Serviobres Queralt, S.L.U., ha aportat la documentació tècnica necessària
d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20
dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva
contractació.



L’empresa SOLVETIA, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb els
requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i
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redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de
reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva
contractació.


L’empresa Técnicas de rehabilitación y construcción, S.L., ha aportat la documentació
tècnica necessària d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el
plec de prescripcions tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el
planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es
considera adient la seva contractació.

3. A continuació, es puntuen les proposicions de les empreses admeses, d’acord amb els
criteris de valoració fixats a l’apartat I del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives particulars, i s’estableix la classificació de les empreses, d’acord amb el
següent quadre:

Licitador

Representant

Import total
€ IVA exclòs

Puntuació
reducció
Puntuació Reducció de termini
preu màxim de termini, (1 punt per
80 p
en dies cada dia de
reducció)
20 p

TOTAL

SOLVETIA, S.L.

Pere Valentí Solé Escolà

92.970,91

80,00

20

20

100,00

Baldó i Associats Constructora, S.L

Joan Betriu Pi

98.900,00

75,20

20

20

95,20

Montcruma, S.L.U.

Montserrat Cruxens Martí

102.113,16

72,84

20

20

92,84

IMREPOL,S.L.

Jorge Muñoz Masjuan

102.337,69

72,68

20

20

92,68

Giser XXI Serveis, S.L.

Aleix Marcos Pons

102.338,08

72,68

20

20

92,68

Ferrallados Oceania, S.L.

Ruben Torres Ortega

98.764,31

75,31

16

16

91,31

Construccions F. Munné, S.A.

Francisco Munné Guilera

104.587,27

71,11

21

20

91,11

B28 Construccions, S.L.

Jordi Forns Casacuberta

104.695,57

71,04

20

20

91,04

Serviobres Queralt, S.L.U.

Josep Roca Pursals

105.843,36

70,27

20

20

90,27

93.341,32

79,68

10

10

89,68

Técnicas de rehabilitación y construcción, S.L.
Jorge Puigdelloses Vila
Estayc, S.L.

Guillem Josep Esteve Pérez

102.213,87

72,77

11

11

83,77

Modo Caste, S.L.

Juan Manuel Sánchez Parra

96.346,01

77,20

0

0

77,20

Accés Vertical, S.L.

Maria Teresa Espasa Balsells

101.357,58

73,38

0

0

73,38

4. D’acord amb la classificació establerta, l’empresa que ha presentat la millor oferta és
SOLVETIA, S.L., representada pel senyor Pere Valentí Solé Escolà, i, per tant, es proposa
l’adjudicació del contracte al seu favor, a condició que acrediti que ha constituït la garantia
definitiva, i que aporti la documentació requerida.
Es comprova que l’empresa SOLVETIA, S.L.:
-

Està inscrita al Registre d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).
Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l’AEAT i amb
la Seguretat Social.
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Abans d’adjudicar el contracte, se li requerirà l’aportació de la següent documentació, que
haurà d’aportar en el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament del
requeriment:
-

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, per un import de
4.648,55 €, en alguna de les formes previstes a la clàusula 15.2 del plec de clàusules
administratives particulars.
Documentació acreditativa de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes, d’acord amb les previsions de la clàusula 14.2.A.1.b) del plec de
clàusules administratives particulars.

5. La presidenta obre un torn de preguntes i aclariments.
Acords:
1. Admetre les següents empreses licitadores, per complir les condicions exigides en els plecs:
 Técnicas de rehabilitación y construcción, S.L., representada pel senyor Jorge
Puigdelloses Vila
 Montcruma, S.L.U., representada per la senyora Montserrat Cruxens Martí
 Serviobres Queralt, S.L.U., representada pel senyor Josep Roca Pursals
 Modo Caste, S.L., representada pel senyor Juan Manuel Sánchez Parra
 SOLVETIA, S.L., representada pel senyor Pere Valentí Solé Escolà
 Baldó i Associats Constructora, S.L., representada pel senyor Joan Betriu Pi
 Construccions F. Munné, S.A., representada pel senyor Francisco Munné Guilera
 B28 Construccions, S.L., representada pel senyor Jordi Forns Casacuberta
 Ferrallados Oceania, S.L., representada pel senyor Ruben Torres Ortega
 Accés Vertical, S.L., representada per la senyora Maria Teresa Espasa Balsells
 Estayc, S.L., representada pel senyor Guillem Josep Esteve Pérez
 IMREPOL,S.L., representada pel senyor Jorge Muñoz Masjuan
 Giser XXI Serveis, S.L., representada pel senyor Aleix Marcos Pons
2. Proposar que s’exclogui l’empresa NTI Integrated Solutions, S.L., atès que ha presentat una
oferta amb un valor anormal i, en la resposta al requeriment efectuat per part del Departament
d’Educació sobre el valor desproporcionat o anormal del preu d’execució de les obres ofertat a
la licitació, no queda degudament justificat el compliment de l’empresa del conveni col·lectiu
sectorial vigent i tampoc es justifiquen els preus de compra dels materials, raó per la que no
queda justificat el preu de licitació presentat i no es considera viable la seva contractació,
d’acord amb la clàusula 13.5 i l’apartat J del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives particulars.
3. Establir la següent classificació de les empreses:
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Licitador

Representant

Import total
€ IVA exclòs

Puntuació
reducció
Puntuació Reducció de termini
preu màxim de termini, (1 punt per
80 p
en dies cada dia de
reducció)
20 p

TOTAL

SOLVETIA, S.L.

Pere Valentí Solé Escolà

92.970,91

80,00

20

20

100,00

Baldó i Associats Constructora, S.L

Joan Betriu Pi

98.900,00

75,20

20

20

95,20

Montcruma, S.L.U.

Montserrat Cruxens Martí

102.113,16

72,84

20

20

92,84

IMREPOL,S.L.

Jorge Muñoz Masjuan

102.337,69

72,68

20

20

92,68

Giser XXI Serveis, S.L.

Aleix Marcos Pons

102.338,08

72,68

20

20

92,68

Ferrallados Oceania, S.L.

Ruben Torres Ortega

98.764,31

75,31

16

16

91,31

Construccions F. Munné, S.A.

Francisco Munné Guilera

104.587,27

71,11

21

20

91,11

B28 Construccions, S.L.

Jordi Forns Casacuberta

104.695,57

71,04

20

20

91,04

Serviobres Queralt, S.L.U.

Josep Roca Pursals

105.843,36

70,27

20

20

90,27

93.341,32

79,68

10

10

89,68

Técnicas de rehabilitación y construcción, S.L.
Jorge Puigdelloses Vila
Estayc, S.L.

Guillem Josep Esteve Pérez

102.213,87

72,77

11

11

83,77

Modo Caste, S.L.

Juan Manuel Sánchez Parra

96.346,01

77,20

0

0

77,20

Accés Vertical, S.L.

Maria Teresa Espasa Balsells

101.357,58

73,38

0

0

73,38

4. Proposar l’adjudicació del contracte relatiu a les obres de substitució de la impermeabilització
de cobertes i dels baixants dels edificis aulari a l'Institut Escola Industrial de Sabadell (ED-2021383), d’acord amb l’informe tècnic favorable de la cap del Servei de Gestió de Construccions
Escolars, a favor de l’empresa SOLVETIA, S.L., amb NIF B65847121, en ser l’empresa que ha
presentat la millor oferta i compleix els requisits administratius i tècnics exigits, per un import
total de 112.494,80 €, IVA inclòs (92.970,91 € es corresponen al preu del contracte i 19.523,89
€ a l’IVA) i un termini d’execució de 40 dies naturals a comptar des de la data de l’acta de
comprovació de replantejament, a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000
o partida equivalent del centre gestor EN0119 del pressupost del 2020 prorrogat per al 2021,
a condició de que presenti la següent documentació, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar
de l’enviament del requeriment:
-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, per un import de
4.648,55 €, en alguna de les formes previstes a la clàusula 15.2 del plec de clàusules
administratives particulars.

-

Documentació acreditativa de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes, d’acord amb les previsions de la clàusula 14.2.A.1.b) del plec de
clàusules administratives particulars.

Finalment, la presidenta aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau,
La presidenta
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