Expedient núm.: 383/2021. Contracte de contracte d’obres per
procediment obert simplificat per adjudicar l’execució del projecte de
contenció a la zona del Magatzem municipal.

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL
SOBRE B I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Puigpelat. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 36B23D4009524DE09C786945E2F169E2 i data d'emissió 14/09/2021 a les 10:20:23

Reunits en el despatx d’alcaldia, el dia 10 d’agost de 2021 a les 17:30 hores, es
constitueix la Mesa de Contractació per a l’obertura del sobre B i proposta
d’adjudicació del següent contracte:

Tipus de contracte: Obres
Subtipus del contracte:
Objecte del contracte: la reconstrucció del mur per tal d’assegurar la
contenció del terreny i garantir l’estabilitat i resistència del mur.
Procediment de contractació: obert simplificat
Tipus de Tramitació: ordinària
sumari
Codi CPV: 45262620-3
Valor estimat del contracte: 116.442,90 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 116.442,90 € IVA%: 24.453,01 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 140.895,91 €
Durada de l'execució: 2 mesos

Durada màxima: 2 mesos

La composició de la taula és la següent:
Presidenta

Marta Blanch i Figueras

Secretari Interventor de l’ajuntament i vocal

Francesc Llaó calderó

Secretària de la Mesa i vocal

Ester Muñoz Mellinas

1. ANTECEDENTS
En data 16 de juliol de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre elecrònic A
que incloïa la declaració responsable i documentació tècnica valorable per
criteris objectius.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCESC LLAÓ CALDERÓ - DNI ** (TCAT) el dia 10/08/2021 a les 19:56:05, ESTER MUÑOZ MELLINAS - DNI ** (SIG) el dia 10/08/2021 a les 19:57:14
i Marta Blanch Figueras - DNI ** (SIG) el dia 11/08/2021 a les 13:04:07

Es van admetre les propostes presentades pels següents licitadors:

1
2
3

LICITADOR
COYNSA
PERFO-ROCA SL
OBRES I SERVEIS CURTO S.L

Es va procedir a l’obertura de les proposicions que reflectien els criteris
d’adjudicació la qualificació dels quals depenien d’un judici de valor, amb el
següent resultat:
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LICITADOR

1
2
3

COYNSA
PERFO-ROCA SL
OBRES I SERVEIS CURTO S.L

Memòria
Tècnica
SI
SI
SI

Es va sol·licitar al tècnic redactor del projecte per a la seva valoració d’acord
amb els criteris i la ponderació establerts al plec de clàusules administratives.
El tècnic redactor ha emès, en data 5 d’agost, informe valoratiu, amb el següent
resultat:
-

COYNSA: Memòria detallada on es descriuen i s’organitzen la relació
dels treballs a realitzar amb la descripció de les singularitats de l’obra i
de la seva proposta de resolució.
Amb la salvetat, a criteri del tècnic sotasignat que la ubicació de les
grues per a la descàrrega de la màquina de micros i pel formigonat del
mur no pot ser el pati municipal donat que això provocaria una
sobrecàrrega sobre el mur de pedra en mal estat i podria afectar a
l’estabilitat del conjunt.
Valoració: 6,5 punts.

-

OBRES I SERVEIS CURTO: Memòria sintètica en la que es descriuen
les tasques de projecte i s’indica que la càrrega de maquinària i
material es realitzarà des de la parcel·la adjacent a les obres propietat
de la cooperativa.
Valoració: 6 punts.

-

PERFO-ROCA: Memòria sintètica en la que descriuen les tasques de
projecte i com a més significatiu indiquen la protecció del cobert veí
amb una barrera de taulons d’1 m d’alçada.
Valoració: 6 punts.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCESC LLAÓ CALDERÓ - DNI ** (TCAT) el dia 10/08/2021 a les 19:56:05, ESTER MUÑOZ MELLINAS - DNI ** (SIG) el dia 10/08/2021 a les 19:57:14
i Marta Blanch Figueras - DNI ** (SIG) el dia 11/08/2021 a les 13:04:07

2. VALORACIÓ DE LES OFERTES SOTMESES A CRITERIS DE JUDICI DE
VALOR
La mesa de contractació fa seu l’informe del tècnic i la valoració realitzada amb
el següent resultat:
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1
2
3

LICITADOR

Memòria
Tècnica

COYNSA
PERFO-ROCA SL
OBRES I SERVEIS CURTO S.L

6,5 punts
6 punts
6 punts

3. VALORACIÓ DE LES OFERTES SOTMESES A CRITERIS OBJECTIUS

1
2
3

LICITADOR

Oferta
econòmica
(exclòs IVA)

Ampliació de
garantia

COYNSA
PERFO-ROCA SL
OBRES I SERVEIS CURTO S.L

105.991,74 €
99.939,40 €
102.100,00 €

30 mesos
30 mesos
30 mesos

Per part de la Mesa es comprova que cap de les ofertes és anormalment baixa
d’acord amb la clàusula núm. 12 del plec de clàusules administratives.
Es procedeix a la valoració de les ofertes.
OFERTA ECONÒMICA
- Oferta econòmica: fins a 25 punts. Puntuació = 25 x (oferta millor/oferta a
valorar)

1
2
3

LICITADOR

Oferta
econòmica
(exclòs IVA)

Puntuació

COYNSA
PERFO-ROCA SL
OBRES I SERVEIS CURTO S.L

105.991,74 €
99.939,40 €
102.100,00 €

23,57
25,00
24,47

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCESC LLAÓ CALDERÓ - DNI ** (TCAT) el dia 10/08/2021 a les 19:56:05, ESTER MUÑOZ MELLINAS - DNI ** (SIG) el dia 10/08/2021 a les 19:57:14
i Marta Blanch Figueras - DNI ** (SIG) el dia 11/08/2021 a les 13:04:07

AMPLIACIÓ DE GARANTIA
- Ampliació de garantia: fins a 5 punts. S’aplicarà 1 punt per cada 6 mesos
addicionals de garantia als previstos al plec.
LICITADOR

1
2
3

COYNSA
PERFO-ROCA SL
OBRES I SERVEIS CURTO S.L

Ampliació de
garantia

Puntuació

30 mesos
30 mesos
30 mesos

5
5
5
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4. VALORACIÓ DE LES OFERTES
LICITADOR

1
2
3

COYNSA
PERFO-ROCA SL
OBRES I SERVEIS
CURTO S.L

Memòria
tècnica
6,5
6
6

Oferta
econòmic
a
23,57
25,00
24,47

Amplicaci
ó de
garantia
5
5
5

TOTAL

35,07
36,00
35,47

5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
Atès que l’oferta amb la puntuació més alta és Perfo-Roca, SL ( Perforaciones
y Voladuras Ros Carbó, SL) amb una puntuació total de 36 punts, la Mesa
proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació al seu favor prèvia l’acreditació
dels següent extrems un cop comprovada la documentació existent al Registre
d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) en la que acredita
la capacitat d’obrar, apoderats, estar al corrent de les obligacions tributàries i
amb la seguretat social i l’assegurança de riscos professionals
Al no acreditar-se la solvència econòmica i tècnica prevista al plec, es requereix
mitjançant comunicació electrònica a PERFO-ROCA, SL, perquè acrediti:


Solvència econòmica: clàusula 8.2.1
1.- Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior
a 200.000 € o global d’aquest període de tres anys de 400.000 €.
Caldrà aportar certificació dels registre mercantil o liquidació de l’impost
de societats a efectes justificatius.



Solvència tècnica: clàusula 8.2.2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCESC LLAÓ CALDERÓ - DNI ** (TCAT) el dia 10/08/2021 a les 19:56:05, ESTER MUÑOZ MELLINAS - DNI ** (SIG) el dia 10/08/2021 a les 19:57:14
i Marta Blanch Figueras - DNI ** (SIG) el dia 11/08/2021 a les 13:04:07

- Relació de les obres executades en fonamentacions especials el curs
dels cinc últims anys, avalats per certificats de bona execució, amb un
mínim global de 100.000 € i almenys una obra amb un import de 50.000
€.
- Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys
relacionades amb l’objecte del contracte, avalats per certificats de bona
execució, amb un mínim anual de 150.000 € o un mínim global del cinc
anys de 400.000 €.
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Constitució de garantia definitiva per import de 4.996,97 €: clàusula 17.

La Presidenta dóna per acabada la reunió a les 18:15 hores. I perquè quedi
constància del tractat, jo, la secretària, redacto l’acta que sotmeto a la signatura
de la Presidenta i dels Vocals; en dono fe.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FRANCESC LLAÓ CALDERÓ - DNI ** (TCAT) el dia 10/08/2021 a les 19:56:05, ESTER MUÑOZ MELLINAS - DNI ** (SIG) el dia 10/08/2021 a les 19:57:14
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