ACTA D’OBERTURA D’OFERTES (SOBRE DIGITAL)
DE VALORACIÓ I DE FORMULACIÓ
DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
José Ruiz Marin, Alcalde i Cristina Antolín Villanueva, Secretària Interventora interina
de l’Ajuntament de Montferri.
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En relació amb el contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: contracte administratiu
Subtipus del contracte: contracte d’obres
Objecte del contracte: Reforma i manteniment local social amb sala polivalent i bar
Procediment de contractació: obert

Procediment
obert

de

contractació:

Codi CPV: 45212000-6 Treballs de construcció d’edificis relacionats amb l’oci,
l’esport, la cultura i l’allotjament i restaurants
Valor estimat del contracte: 43.497,52.-euros (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 43.497,52.- Pressupost base de licitació IVA
euros
exclòs: 43.497,52.- euros
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 52.632,00.-euros
Durada de l'execució: 3 mesos

Durada de l'execució: 3 mesos

En compliment de l’acord de ple en sessió extraordinària de 4 de febrer de 2021 i de
conformitat amb lo establert en l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, , emeten la següent,
PRIMER.- La Secretària dona compte de les proposicions presentades
•

Presentades en temps i forma les ofertes:

NIF
B43447895

Empresa

Data i hora de
presentació
OBRES I SERVEIS MARTINEZ 01/03/2021 12:28:08
ARLANDES, S.L

Número de registre
d’entrada
4308970005-12021-000203-2
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B67390369

MOIRAS SERVIOBRA,S.L

01/03/2021 13:42:53

A480327056

ELECNOR, S.A

01/03/2021 22:55:44

4308970005-1-2021000206-2
4308970005-1-2021000207-2
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No hi ha cap oferta presentada fora de termini.
SEGON.- Que en data 4 de març de 2021, s'ha procedit a l’obertura del sobre digital,
acordant requerir a les empreses MOIRAS SERVIOBRA, S.L i ELECNOR, S.A, per a que
aclareixin en el termini màxim de 3 dies, les millores en l’execució de l’obra, en
concret, a la millora 1, ja que al PCAP, s’estableix la puntuació, en relació als metres
quadrats ofertats, sent 27,5 m2 (10 punts) o 55 m2 (20 punts).
Dins del plaç atorgat, s’han presentat les aclaracions sol·licitades.
TERCER.- Segons el projecte el pressupost base de licitació de la contractació és de
CINQUANTA DOS MIL SISCENTS TRENTA DOS EUROS (52.632,00.-euros) IVA inclòs. El
pressupost sense IVA ascendeix a QUARANTA TRES MIL QUATRECENTS NORANTA SET
amb CINQUANTA DOS Cèntims (43.497,52.-euros)
S’han presentat les ofertes econòmiques que es detallen a continuació:

EMPRESA
OBRES I SERVEIS
MARTINEZ
ARLANDES, S.L
MOIRAS
SERVIOBRA,S.L
ELECNOR, S.A

MILLORA
EXECUCIÓ
OBRA

MILLORA
OFERTA
INSTAL·LACIÓ
ECONÒMICA
ELÈCTRICA

IVA 21%

TOTAL

No

No

42.192,60 €

8.860,45 €

51.053,05 €

SI

SI

41.824,53 €

8.783,16 €

50.607,69 €

SI

SI

41.779,84 €

8.773,77 €

50.553,61 €

Comprovat que cap de les ofertes presentades compleix els dos requisits establerts en
la clàusula 17 del PCAP d’ofertes anormalment baixes, es procedeix a la seva valoració.
QUART.- Els criteris d’adjudicació segons el plec de clàusules administratives aprovat
son els següents:

CRITERIS LA PONDERACIÓ DELS QUALS ES AUTOMÀTICA:
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OFERTA ECONÒMICA, CRITERIS OBJECTIUS. (PA) fins a 60 punts.

A.

En cap cas s’acceptarà cap proposta econòmica del pressupost de contracte que superi
el cost de licitació de l’obra. L’incompliment d’aquest requisit serà motiu suficient per
excloure la proposta d’aquest procediment.
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La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà
d’acord amb la fórmula adjunta:
PA = 60 x (baixa i / baixa millor)
PA
baixa i

reducció millor

Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada
empresa
Baixa o diferència entre l’oferta econòmica que proposi cada
empresa (Ei), respecte al valor estimat del contracte (43.497,52
€, PEC sense IVA).
Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més baixa d’entre
totes les presentades i acceptades (E millor), respecte al valor
estimat del contracte (43.497,52 €, PEC sense IVA).

Els licitadors han presentat les ofertes econòmiques següents:
EMPRESA
OBRES
I
SERVEIS
MARTINEZ ARLANDES,
S.L
MOIRAS SERVIOBRA,S.L
ELECNOR, S.A

Diferència entre Oferta i el
valor estimat del contracte

Càlcul
Baixa i

Baixa
millor

Punts (PA)

42.192,60 € - 43.497,52 €

1.304,92 €

1.717,68 €

45,58 punts

41.824,53 € - 43.497,52 €

1.673 €

1.717,68 €

58,44 punts

41.779,84 € - 43.497,52 €

1.717,68 €

1.717,68 €

60 punts

Segons fixa el plec, també es valorarà la fixació de millores ofertades pel licitador o
candidat. La valoració es farà d’acord amb el següent criteri:
MILLORES EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. (PM)
MILLORA 1: MILLORA EN EXECUCIÓ DE L’OBRA

FINS A 40 PUNTS
fins a 20 punts
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Millora consistent en col·locació de sostre d’escaiola, llest per a pintar amb les
mateixes característiques que els previstos al projecte de la documentació tècnica
corresponent a les obres.
La instal·lació d’aquestes plaques suposaria una millora en l’execució de l’obra.
En tractar-se d’una millor totalment definida i valorada susceptible a oferir-se de
manera parcial (m2), s’atorgaran 10 punts per 27,5 M2 amb un màxim de 20 punts (55
M2) a les empreses que l’ofereixin.
PM1 = 10 x Nm2
nF

Número de m2 (màxim 2)

Els licitadors han presentat les següents millores:

EMPRESA

MILLORA
EXECUCIÓ
OBRA

OBRES I SERVEIS MARTINEZ
ARLANDES, S.L

NO

0 punts

SI. 55 M2

20 punts

SI. 55 M2

20 punts

MOIRAS SERVIOBRA,S.L
ELECNOR, S.A

PUNTS (PA)

MILLORA 2: ADAPTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 20 punts
Millora consistent en col·locació de 4 plafons LED encastats a la zona del bar amb les
mateixes característiques que els previstos al projecte de la documentació tècnica
corresponent a les obres.
La instal·lació d’aquests plafons suposaria una millora en l’execució de l’obra.
S’atorgaran 20 punts a les empreses que l’ofereixin
Els licitadors han presentat les següents millores:
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EMPRESA

MILLORA
INSTAL·LACIO
NS
ELÈCTRIQUES

OBRES I SERVEIS MARTINEZ
ARLANDES, S.L

NO

MOIRAS SERVIOBRA,S.L
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ELECNOR, S.A

PUNTS (PA)

0 punts

SI

20 punts

SI

20 punts

CINQUÈ.- Realitzada la valoració de les ofertes, d'acord amb les fórmules establertes en el
plec de clàusules administratives particulars, queden classificades per ordre decreixent
amb el següent resultat:
Puntuació total

EMPRESA
OBRES I SERVEIS
MARTINEZ
ARLANDES, S.L
MOIRAS
SERVIOBRA,S.L
ELECNOR, S.A

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA

MILLORA
EXECUCIÓ OBRA

MILLORA
INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES

TOTAL
PUNTUACIÓ

45,58 punts

0 punts

0 punts

45,58 punts

20 punts

98,44 punts

20 punts

100,00 punts

58,44 punts
60,00 punts

20 punts
20 punts

En conseqüència la mesa de contractació adopta la següent,
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
PRIMER.- Proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del present contracte a
ELECNOR, S.A, candidat amb millor puntuació obtinguda.
SEGON.- Requerir ELECNOR, S.A perquè, en el termini màxim de 5 dies hàbils, comptats
des de l’enviament de la comunicació, aporti la documentació prevista en els plecs
administratius, així com que aporti el compromís a què es refereix l’article 75.2 i/o la
documentació justificativa que disposa efectivament dels mitjans que s’hagi

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C CRISTINA ANTOLIN VILLANUEVA el dia 09/03/2021 a les 15:34:02 i JOSE RUIZ MARIN - DNI ** (SIG) el dia 09/03/2021 a les 17:01:09

compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb l’article
76.2 LCSP.
TERCER.- Elevar a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació condicionat al
compliment de la presentació de la documentació establerta en la clàusula 16 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars.
Es dóna per finalitzat l’acte el dia 9 de març de 2021 a les 15:00 hores.
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De la qual cosa, com a secretària estenc aquesta acta amb el vist i plau del President.
Secretaria Intervenció
Cristina Antolín Villanueva

L’alcalde
José Ruiz Marin
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