DECRET D’ALCALDIA
Per Decret d’alcaldia 2019/62 de data 8 de febrer de 2019 es va resoldre iniciar
l’expedient de contractació de les obres de millora de la urbanització del tram de
l’Avinguda Dr. Furest entre els núm. 14 i 28 fins a la plaça de Tocar Ferro, per a
la millora de l’enllumenat i del muret de separació del Passeig amb la platja a
Sant Pol.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 25 de febrer de 2019, va aprovar el plec
de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques per a
l’adjudicació del contracte d’obres de millora de la urbanització del tram de l’Avinguda
Dr. Furest entre els números 14 i 28 fins a la plaça de Tocar Ferro, per a la millora de
l’enllumenat i del muret de separació del Passeig amb la platja a Sant Pol de Mar.
D’acord amb el Decret 2019/130, la mesa de contractació es reuní en data 27 de març
de 2019 per tal de procedir a la classificació de les ofertes d’acord amb l’informe emès
pels serveis tècnics que es transcriu a continuació:

Montserrat Garrido Romera
24/04/2019 Secretària-Interventora

Signatura 2 de 2

24/04/2019 Alcaldessa

“I N F O R M E:
En relació a la contractació de l’obra de referència, atès que es tracta d'un procediment obert,
s’ha demanat oferta per part de l'Ajuntament a les següents empreses:
-

FERKUMA MAQUINARIA, SL
OBOR OBRES ORTUÑO, SL

El pressupost del projecte, redactat pels serveis tècnics municipals de l'Ajuntament de Sant Pol
de Mar en data gener de 2019, el qual va ser aprovat definitivament per la Junta de Govern
Local en data 18 de febrer de 2019, és de 108.405,42 € (IVA exclòs), essent l'IVA (21%)
22.765,14 €. L'objecte del projecte és la de justificar, determinar i valorar les obres de millora
del muret de separació del passeig amb la platja del tram de l'Av. Doctor Furest entre els
números 14 i 28 i les baranes dels miradors, així com també la millora de la xarxa d'enllumenat
existent.
Criteris d'adjudicació
En el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques, PCAPT, aprovat per Decret
d'Alcaldia en data 8 de febrer de 2019, s'especifiquen en la seva Clàusula 10 els criteris a tenir
en compte per l'adjudicació:
-

Preu ofertat. Fins a 85 punts
Termini addicional de garantia. Fins a 5 punts.
Millora en la jardineria. Fins a 10 punts.

L’ajuntament escollirà l’oferta que, cobrint el contingut del plec, resulti més adequada a la
finalitat de l’obra objecte de la licitació, tenint en compte els següents criteris de valoració
descrits.
Els criteris que han de servir de base a l'adjudicació són els següents:
Preu ofertat. Fins a 85 punts
El pressupost de licitació és de 131.170,55 €, IVA inclòs, essent l'IVA (21%) 22.765,14 €.
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Segons l'apartat 10.1 del Plec de Clàusules, Preu ofertat, s'assignaran 0 punts a les ofertes
iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a l 'oferta més baixa, puntuant-se la resta
d'ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional amb aplicació de la següent fórmula:

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

44ab4f33634b4c2aa62233d2094862f3001

Url de validació

https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2019/194 - Data Resolució: 24/04/2019

Oferta més avantatjosa x 85
Oferta presentada
PROPOSTA ECONÒMICA (100 PUNTS)
PEM
1

FERKUMA MAQUINARIA, SL

2

OBOR, OBRES ORTUÑO, SL

IVA

PUNTUACIÓ

TOTAL

98.684,15 €

20.723,67 €

119.407,82 €

108.405,42 €

22.765,14 €

131.170,56 €

85,00000000
77,37761405

Càlcul de la baixa
TOTAL PRESSUPOST

BAIXA

1

FERKUMA MAQUINARIA, SL

119.407,82 €

8,96751288 %

2

OBOR, OBRES ORTUÑO, SL

131.170,56 €

0,00000000 %

Segons l'apartat 14 del Plec de Clàusules, Proposicions anormals o desproporcionades, es
consideren ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els supòsits previstos a
l'article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
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Aquest article diu: Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l'altra oferta.
Per tant, el càlcul de la mitja aritmètica és el següent:
Sumatori ofertes
Mitja aritmètica
20% MITJA

207.089,57 €
103.544,79 €
20.708,96 €

Amb aquest càlcul es defineix que les empreses poden estar en baixa temerària si estan per
sota de 82.835,83 € (103.544,79 € - 20.708,96 €), o bé, per sobre de 124.253,74 € (103.544,79
€ + 20.708,96 €).
Per tant, les ofertes presentades no es consideren desproporcionades o temeràries.
Termini addicional de garantia. Fins a 5 punts.
Segons l'apartat 10.2 del Plec de Clàusules, Termini addicional de garantia, aquest pot ser
incrementat en un any més, amb un total de 2 anys de garantia. Es puntuarà amb 0 punts
aquelles ofertes que no incrementin el termini de garantia.

GARANTIA (5 PUNTS)

PUNTUACIÓ

1 FERKUMA MAQUINARIA, SL

1 ANY

5,00000000

2 OBOR, OBRES ORTUÑO, SL

1 ANY

5,00000000

Millora en la jardineria. Fins a 10 punts.
Segons l'apartat 10.3 del Plec de Clàusules, Millora en la jardineria, caldrà que s'aporti
necessàriament la valoració econòmica desglossant el valor amb IVA exclòs i inclòs. Es
valorarà amb 0 punts les ofertes que no presentin la millora o que no aportin la valoració
econòmica amb preus unitaris.
Per tant,l'oferta presentada assumeix l'execució de les millores, existint una declaració
d'intencions requerides en el Plec de prescripcions tècniques.
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El criteri que s'ha seguit per a puntuar aquest termini és el següent:

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

44ab4f33634b4c2aa62233d2094862f3001

Url de validació

https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2019/194 - Data Resolució: 24/04/2019

1

FERKUMA MAQUINARIA, SL

MILLORA EN LA JARDINERIA
(10 PUNTS)
SI

2

OBOR, OBRES ORTUÑO, SL

SI

PUNTUACIÓ

10,00000000

10,00000000

Puntuació global de les ofertes
Amb tot lo exposat, el resum final de les ofertes és el següent:
VALORACIÓ MILLORA MILLORES
ECONÒMICA GARANTIA TÈCNIQUES

TOTAL

1 FERKUMA MAQUINARIA, SL

85,00000000 5,00000000 10,00000000 100,00000000

2 OBOR, OBRES ORTUÑO, SL

77,37761405 5,00000000 10,00000000

92,37761405

Ateses totes les consideracions anteriors, i d'acord amb la valoració de les ofertes presentades,
la millor proposta per a l'adjudicació de les obres de millora del muret de separació del passeig
amb la platja del tram de l'Av. Doctor Furest entre els números 14 i 28 i les baranes dels
miradors, així com també la millora de la xarxa d'enllumenat existent, és la presentada per
l'empresa FERKUMA MAQUINARIA, SL.

24/04/2019 Alcaldessa

Tot el qual s'informa i es posa en coneixement de la Junta de Govern Local per tal que acordin
el que considerin més convenient”.

Requerida la documentació a l’empresa classificada en primer lloc, als efectes de
l’article 159 de la LCSP, presentà la garantia exigida.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret 339/2015 de data 30 de juny de 2015.
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RESOLC:
PRIMER: Classificar per ordre decreixent les proposicions presentades:
1. FERKUMA MAQUINARIA, S.L
2. OBOR OBRES ORTUÑO, SL.
SEGON: Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per l'empresa
FERKUMA MAQUINARIA, S.L, i per tant, proposar l’adjudicació a l’esmentada
empresa del contracte de les obres de millora de la urbanització del tram de
l’Avinguda Dr. Furest entre els números 14 i 28 fins a la plaça de Tocar Ferro, per un
import de 98.684,15 €, més IVA, incloent les millores ofertades, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 4 15500 6250000.
TERCER: Notificar aquest acord a les empreses licitadores, i als Serveis d’Intervenció
de l’Ajuntament.
QUART: Requerir a l’empresa adjudicatària per tal de formalitzar el contracte
administratiu.
CINQUÈ: Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte en el perfil de
contractant de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, així com al Registre de Contractes.

Lidia Sagristà Vilà

Signatura 1 de 2

SISÈ: Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de Govern Local.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

44ab4f33634b4c2aa62233d2094862f3001

Url de validació

https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2019/194 - Data Resolució: 24/04/2019

