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[FirmaDecreto]

DEPARTAMENT: COMPRES, CONTRACTACIO
ASSUMPTE: Adjudicació del contracte que te per objecte
l’execució de les
Obres de Reurbanització i millora de
l'accessibilitat del carrer Baltasar d'Espanya
INTERESSAT: CROMSA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE, SAU
EXPEDIENT: CCGE2018000103 X2018002800 CO2018002ST
El Sr. Antoni Poveda Zapata, alcalde-president de l'Ajuntament
de Sant Joan Despí, de conformitat amb el que disposa l'article
21 de la Llei 7/1985 de dos d'abril, reguladora de les bases de
règim local, i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya disposo:
Vist l’expedient de contractació CO2018002ST tramitat per a
l’adjudicació mitjançant procediment obert del contracte que te per

objecte l’execució de les Obres de Reurbanització i millora de
l'accessibilitat del Carrer Baltasar d'Espanya, amb un termini
d'execució de 3 mesos i mig i un pressupost de licitació de 207.505,45
€, l’IVA no inclòs.

Atès que finalitzat el termini fixat en l'anunci de licitació,
la relació d'empreses que han presentat la seva proposició en el
temps i la forma prevista en el PCAP ha estat la que seguidament
s'indica, segons s'acredita a l'expedient:
PLICA
NÚM.
1
2

LICITADORS

NIF

CROMSA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE
CIVIL STONE SLU

A63846307
B65349623

Atès que la Mesa de Contractació, en acte públic celebrat el dia
9.04.2018, va procedir a l'obertura dels sobres que contenien la
documentació acreditativa dels aspectes de les ofertes que per a
la seva avaluació requereixen d'un judici de valor, acordant
posteriorment la seva remissió al departament promotor del
contracte a efectes de procedir al seu examen i emetre el
pertinent informe tècnic.
Atès que la Mesa de Contractació, en sessió de data 20.04.2018,
va acceptar l'informe tècnic relatiu a la valoració dels
elements de les ofertes admeses i no excloses que per a la seva
avaluació requereixen de judici de valor i que s'annexa a aquest
acord, aprovant seguidament la següent proposta de puntuacions:

La còpia impresa del document original, signat amb certificació electrònica reconeguda es pot validar a l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí

PLICA

Puntuació Puntuació Puntuació
criteri 1 criteri 2 criteri 3 Total

LICITADOR
CROMSA CONSTRUCCIÓN Y
MEDIOAMBIENTE, SA
CIVIL STONE SLU

1
2

11,10

21,00

10,90

43,00

6,80

13,50

14,90

35,20

Atès que la Mesa de Contractació, en sessió de data 26.04.2018,
va procedir a l’obertura en acte públic dels sobres que
contenien la documentació relativa als elements de l’oferta
avaluables de forma automàtica, del que van resultar les
següents ofertes econòmiques:

1

CROMSA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, SA

Criteri a.1
Oferta
econòmica
195.132,08

2

CIVIL STONE SLU

198.614,96

Plica

LICITADOR

Atès que la Mesa de Contractació, en sessió de data 03.05.2018,
va aprovar per unanimitat la proposta de puntuació de les
ofertes econòmiques, de conformitat amb el contingut de
l’informe tècnic emès pel servei gestor del contracte, amb el
següent resultat:
PLICA
1
2

LICITADOR
CROMSA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, SA
CIVIL STONE SLU

Puntuació
criteri 4
51,00
44,20

Atès que seguidament, i d’acord amb les puntuacions atorgades
durant la fase d’avaluació de les ofertes, la Mesa va aprovar
les puntuacions finals obtingudes per cada licitador, d’acord
amb el detall següent, segons consta a l'acta de la sessió:
Plica
1
2

LICITADOR
CROMSA CONSTRUCCIÓN Y
MEDIOAMBIENTE, SA
CIVIL STONE SLU

Puntuació Puntuació
PUNTUACIÓ
criteri
criteris
TOTAL
subjectiu automàtics
43,00

51,00

94,00

35,20

44,20

79,40

Atès que, en conseqüència, la Mesa de Contractació, en la
mateixa sessió, va adoptar per unanimitat el següent acord,
segons consta al certificat de l'acta de la sessió:
"CLASSIFICAR per ordre decreixent segons la puntuació total obtinguda,
les proposicions admeses i que no han estat considerades anòmales o
desproporcionades en el procediment obert convocat per a l'adjudicació
del contracte que té per objecte les OBRES DE REURBANITZACIÓ I MILLORA
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DE L’ACCESSIBILITAT DEL CARRER BALTASAR D’ESPANYA, segons el següent
detall:
Puntuació
Ordre
LICITADORS
final
1ª

CROMSA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, SA

94,00

2ª

CIVIL STONE SLU

79,40

Atès el contingut de l'informe del cap de Contractació de data
23.05.2018 sobre compliment del licitador proposat com a
adjudicatari, en temps i forma, dels requisits previs previstos
a l'article 151 del RDL 3/2011, pel que s'aprova el Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Atès que en sessió de data 40.06.2018 la Mesa de Contractació,
reunida als efectes de qualificar la documentació presentada per
la societat mercantil CROMSA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, SA,
amb NIF A63846307 relativa al compliment dels requisits
d'aptitud, capacitat i solvència, va acordar declarar com a
degudament acreditat el compliment de dits requisits.
Atès l'existència de consignació
suficient en el pressupost 2018.

pressupostària

adequada

i

Atès que en aquest expedient l'òrgan competent és l'Alcalde, de
conformitat amb el que disposa la disposició addicional segona
del TRLCSP.
En conseqüència, RESOLC,
PRIMER.- DECLARAR vàlida la tramitació de l’expedient de
contractació CO2018002ST tramitat per a l’adjudicació mitjançant
procediment obert del contracte consistent en l’execució de les
Obres de Reurbanització i millora de l'accessibilitat del carrer
Baltasar d'Espanya.
SEGON.- ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’execució de
les Obres de Reurbanització i millora de l’accessibilitat del
carrer Baltasar d’Espanya a la societat mercantil CROMSA
CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, SA, amb NIF A63846307, pel preu de
195.132,08 € l'IVA no inclòs, que sumant-li la quantitat de
40.977,74 € en concepte d'IVA aplicat al 21%, dona un preu,
236.109,82 l’IVA inclòs, i una durada de 3 mesos i mig.
TERCER.- AUTORITZAR la despesa derivada de l’execució d’aquest
contracte per un import de 236.109,82 euros, l’IVA inclòs, amb
càrrec a la partida pressupostària 2018.08.15314.619.
QUART.ESTABLIR
l’ordre
de
les
empreses
licitadores
classificades i que no han resultat adjudicatàries, de
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, d’acord
amb el detall següent:
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Ordre
2ª

Puntuació
final

LICITADORS
CIVIL STONE SLU

CINQUÈ.- COMUNICAR a
dels 15 dies hàbils
d'aquesta resolució,
corresponent contracte

79,40

l’adjudicatari que, dins el termini màxim
següents a l’endemà de la notificació
haurà de concórrer a formalitzar el
administratiu.

SISÈ.Facultar
a
la
Regidora
de
Serveis
Generals
de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí per signar quants documents
siguin en dret necessaris per formalitzar aquest acord.
SETÈ.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en
contractant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

el perfil

de

VUITÈ.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de
contractant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
NOVÈ.- Donar compliment al que disposa l'article 30 del TRLCSP
en matèria de remissió d'informació a efectes estadístics al
Registre Públic de Contractes.
DESÈ.- Integrar aquest contracte en la
contractes a remetre al Tribunal de Comptes.

relació

anual

de

ONZÈ.- NOTIFICAR aquest acord als licitadors que han pres part
en aquest procediment i als departaments d'Intervenció i Serveis
Tècnics
Informe d’Intervenció favorable
[Firma01-01]

ROLDAN BURGOS, FRANCESC
06/06/2018 10:17:27
Ho mano i signo
[Firma03-01]

POVEDA ZAPATA, ANTONIO
08/06/2018 13:44:09
Diligència per a fer constar que aquest document signat amb
signatura electrònica reconeguda s'inscriu en el llibre de
resolucions i decrets amb el número i data assenyalada a
l'encapçalament. La Secretària.
[Firma04-01]

CAVERO RAMIREZ, MARIA TERESA
13/06/2018 12:20:08
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