Ajuntament de

L'Espluga de Francolí
(Conca de Barberà)

EXPEDIENT 2018/009/07

LICITACIÓ, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE
L’OBRA DE MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DE DIVEROS CARRERS

Josep Maria Caffarel Serra, Secretari de l'Ajuntament de L'ESPLUGA DE
FRANCOLÍ
CERTIFICO
Que per decret 27/2018 dictat per l’alcaldia el 17 d’abril de 2018 s’ha dictat la
següent Resolució:
X) LICITACIÓ, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU
DE L’OBRA DE MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DE DIVEROS
CARRERS
ANTECEDENTS:
Per acord del Ple municipal 1/2018 de data 1 de febrer de 2018 es va acordar
aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives i particulars reguladores
del procediment obert, amb tramitació ordinària i diversos criteris d'adjudicació, per
a l'adjudicació del contracte administratiu de l'obra de la pavimentació i millora de
serveis de diversos carrers, projecte redactat pels serveis tècnics del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà.
Els plecs i l’obertura de la convocatòria de licitació es va anunciar mitjançant
anuncis publicats al BOPT núm. 31 de 13/02/2018, DOGC núm. 7557 de la
mateixa data i taulell d'anuncis municipal.
Oberta la convocatòria es van presentar, dins del termini atorgat, 9 empreses.
Per part de la Mesa en acte celebrat el dia 20 de març de 2018 es va procedir a
obrir els sobres núm. 1 corresponent a la documentació administrativa, resultant
admeses totes les pliques presentades.
Per part de la Mesa es va procedir, en data 22 de març de 2018 en acte públic
anunciat prèviament en el perfil del contractant, a obrir els sobres núm. 2
corresponents a la oferta econòmica amb el següent resultat:

Empresa

Proposició
econòmica

Ampliació
termini
garantia
valor en
mesos

Execució
total de la
millora

1

AGROVIAL S.A.

348.526,97 €

60

si

2

GILABERT MIRÓ S.A.

371.185,56 €

60

si
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3

AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS S. A.

331.555,00 €

60

si

4

GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A.

342.377,77 €

60

si

5

UTE. BOSIR SA – EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL

403.565,85 €

60

si

6

TECNIRIEGO BINEFAR S.L.

325.356,03 €

60

si

7

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

367.207,33 €

60

si

8

TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A.

344.880,00 €

60

si

9

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.

425.163,00 €

60

si

I efectuada la valoració per part de la Mesa en el mateix acte va donar el
següent resultat:
Proposta
economica

Empresa

Punts

Ampliació
Garantia

Punts

Millora

Total

1 AGROVIAL S.A.

348.526,97

79,35

60

5

10

94,35

2 GILABERT MIRÓ S.A.

371.185,56

74,51

60

5

10

89,51

3 AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS S. A.

331.555,00

83,41

60

5

10

98,41

4 GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A.

342.377,77

80,77

60

5

10

95,77

5 UTE. BOSIR SA – EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL

403.565,85

68,53

60

5

10

83,53

6 TECNIRIEGO BINEFAR S.L.

325.356,03

85,00

60

5

10

100,00

7 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

367.207,33

75,31

60

5

10

90,31

8 TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A.

344.880,00

80,19

60

5

10

95,19

9 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.

425.163,00

65,05

60

5

10

80,05

Per part d’aquesta, un cop feta la valoració de les ofertes presentades d’acord
amb els criteris establertes en els plecs, es va trametre al Ple municipal la
proposta d’adjudicació, en la que figuren les ofertes classificades per ordre
decreixent de valoració i identificada l’oferta més avantatjosa econòmicament
d’acord amb els criteris de valoració establerts en la clàusula 16 del present
Plec, per tal de que essent l’òrgan adjudicador es procedís a assumir la relació
classificada, per ordre decreixent de puntuació, amb la finalitat de requerir al
primer posicionat a presentar la documentació necessària per a poder
perfeccionar el contracte, en aplicació de l’article 151.1 del Reial decret legislatiu
3/2011, text refós llei contractes sector públic (TRLCSP).
Per part del Ple municipal en sessió celebrada el passat dia 5 d’abril de 2018 es
va acceptar la proposta realitzada per la Mesa que donava el següent resultat.
Empresa

Total

1

TECNIRIEGO BINEFAR S.L.

100,00

2

AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS S. A.

98,41

3

GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A.

95,77

4

TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A.

95,19

5

AGROVIAL S.A.

94,35

6

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

90,31

7

GILABERT MIRÓ S.A.

89,51
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8

UTE. BOSIR SA – EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL

83,53

9

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.

80,05

I en conseqüència va acordar requerir a l’empresa Tecniriego Binefar S.L. per tal
de que en el termini màxim de 10 dies hàbils, comptats des de la recepció de la
notificació d’aquella resolució, procedís ha constituir la garantia definitiva per un
import total de 16.267,80 €. corresponents al 5% del preu total del contracte, IVA
exclòs, (És fa constar que hi ha una errada de càlcul en l’acord del Ple en que es
fa constar una quantitat superior i que caldrà corregir en l’aprovació de l’acta).
L’empresa Tecniriego Binefar S.L ha dipositat en el dia d’avui 17/04/2018
l’import de la garantia així com la resta de la documentació requerida per a
justificar la seva solvència financera i tècnica, la qual es considera ajustada al
que s’assenyala als plecs de clàusules, havent-se comprovat a més que aquesta
empresa està al corrent de les seves obligacions tributàries i socials, tant amb
Hisenda i aquest ajuntament, com amb la Seguretat Social.
FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable.
Plec de prescripcions tècniques.
Pel Plec de clàusules administratives.
Pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós
de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Pel Reial Decret Legislatiu 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa
parcialment la LCSP.
Pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP d’ara
endavant), en tot allò que no estigui derogat pel TRLCSP.
ACORD
Per tot l’exposat per aquesta alcaldia, actuant per delegació expressa del Ple
segons acord adoptat en data 5 d’abril de 2018, un cop analitzada la
documentació, i essent ajustada a les prescripcions establertes als Plecs de
clàusules RESOLC:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa TECNIRIEGO BINEFAR S.L. el contracte de
l’obra de millora de la pavimentació i serveis de diversos carrers (Expedient
2018/009/07), amb l’abast i condicionaments establerts al Plec de condicions
aprovat definitivament i amb el detall següent:
•

Oferta econòmica 325.356,03 euros de base, més 68.324,77 € d’IVA al
21% que totalitzen 393.680,80 euros.
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•

Ampliació del termini de garantia suplementari en 60 mesos el que fa un
total de 72 mesos de garantia a comptar des de la data de finalització de
l’obra.

•

Realització sense cost per l’administració, de les obres que es
defineixen en aquest expedient consistent en la total execució de la
Millora “d'ampliació instal·lació d'una canalització de la xarxa de
clavegueram a pressió al passeig de Josep Maria Rendé, des del pas
sota el ferrocarril fins al parc fluvial” definida en el document núm. 4 del
projecte general, amb un pressupost d’execució material P.E.M. de
8.877,02 €

SEGON.- Determinar que la formalització del contracte s’efectuarà en el termini
màxim de 15 dies hàbils des de que es notifiqui aquesta adjudicació al licitador.
TERCER.- Que en compliment de l'article 151.4 del TRLCSP es notifiqui aquest
acord a l'adjudicatari, a tota la resta de licitadors, i que simultàniament es
publiqui en el perfil del contractant.
QUART.- Determinar que contra el present acord procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació, i que potestativament es pot interposar, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la seva notificació, recurs de reposició davant de
l’òrgan que ha dictat la resolució.
I perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat a l’Espluga de
Francolí a disset d’abril de dos mil divuit.
El Secretari
Josep Maria Caffarel Serra
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