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ACTA DE LA SEGONA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS PER A
L’OBRA “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES” (OBERTURA DEL
SOBRE B).
Lloc: Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Data: 22 de maig de 2019
Hora: 19:20 hores
Hi assisteixen:
Sra. Rosa Maria Esteve Nadal, Alcaldessa, que actuarà com a Presidenta.
Sra. Celsa Pérez Gil, Vocal, Secretària-Interventora municipal.
Sra. Judit Albet Cañas, Vocal i Secretària, funcionària municipal de l’àrea de Secretaria.
No assisteixen:
Sra. Montserrat Vallès Poch, Vocal, funcionària municipal de l’àrea d’Intervenció.
També assisteixen a l’acte públic d’obertura dels sobres, sense veu ni vot, als regidors i tècnics següents:
Sr. Josep Torrents Alegre, Regidor Municipal.
Sr. Albert Pedemonte González, Arquitecte Municipal.
Sr. Miquel Àngel Ortiz Castellón, Enginyer Municipal.
No concorre cap licitador a aquesta mesa de contractació.
Abans de procedir a l’obertura del sobre B, es dona lectura a l’informe que en data 24 d’abril de 2019, l’arquitecte
municipal va emetre informe en relació a les millores ofertes (sobre A - Documentació administrativa i oferta dels
criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor), en el següent sentit:
“Valoració Criteris
Segons les bases de licitació del contracte d'obres del projecte de referència, els criteris susceptibles de judicis de
valor de les ofertes s’han classificat en diversos apartats amb una puntuació màxima de 25 punts, amb el detall i
distribució de puntuació que a continuació es transcriu del Plec de Clàusules Administratives particulars (punt 7):
A) Planificació de l’obra, fins a 15 punts.
(es defineix la Planificació de l’obra com la distribució en el temps de les diferents activitats, ocupacions i fites
temporals significatives)
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El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, identificant activitats,
fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents, aportant el Diagrama de Gantt amb totes les tasques
(incloent les tasques d’abans de l’inici de l’obra, durant l’obra i amb el tancament de l’obra). La puntuació s’atorgarà
de la següent manera:
a) Pel nivell de detall i coherència en la definició del Pla d’obres, fins a 6 punts.
b) Per la correcta identificació i descripció de les tasques més rellevants dins de cada fase, fins a 4,5 punts.
c) Pel grau de detall del Diagrama de Gantt, tenint en consideració la seva coherència, lògica i credibilitat en
l’assignació de terminis i la racionalitat en el lligam entre tasques i fites, fins a 4,5 punts.
B) Memòria descriptiva del procés constructiu, fins a 10 punts.
(es defineix com procés constructiu l’organització i els recursos necessaris per tal d’executar les diferents activitats
de l’obra)
El licitador presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció justificada del procés
d’execució de l’obra que es compromet a desenvolupar, definint i justificant les fases d’execució. La puntuació
s’atorgarà de la següent manera:
a) Pel nivell de detall i coherència de l’estudi del procés constructiu, fins a 4 punts.
b) Per la definició i justificació de les fases d’execució, incloent una representació gràfica de la delimitació
de cadascuna d’elles, fins a 2 punts.
c) Per la identificació dels possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i la
proposta de les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat, fins a 2 punts.
d) Per la definició dels mitjans auxiliars de l’obra a emprar (bastides, elevadors...), i la seva planificació per
tal de minimitzar la incidència en els espais públics immediats, i eventuals restriccions de la mobilitat, fins a
2 punts.
Anàlisis ofertes i propostes presentades
S'ha presentat un total de 5 licitadors que aporten la documentació administrativa pertinent i justificació dels
aspectes susceptibles de judicis de valor, els quals s'analitzen separadament a continuació amb les corresponents
propostes de puntuacions que es detallen correlativament per cadascun dels apartats abans referits:
puntuac ió per em preses
Criteris valoratius

CONSTE 3.0

FOLCH

NOMBER

PRATS-BELLOCH PRECOCAT 2011

6,0
4,5
2,5

4,0
2,0
4,0

4,0
3,0
2,0

3,5
2,0
2,5

5,5
4,0
2,5

4,0
2,0
1,5
2,0

1,5
1,5
0,5
1,5

1,5
1,0
0,5
1,0

2,5
1,0
0,5
0,5

3,5
2,0
1,5
2,0

22,5

15,0

13,0

12,5

21,0

1.- PLANIFICACIÓ DE L'O BRA
a) Detall i coherènc ia
b) Identific ac ió i descripc ió de les tasques m és rellevants
c ) Grau de detall del Diagram a de Gantt
2.- M EM Ò RIA PRO CÉS CONST RUCT IU
a) Detall i coherènc ia
b) Delim itac ió i justificac ió de fases
c ) Identific ac ió punts singulars
d) M itjans auxiliars
T OT AL PUNT UACIÓ =
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Obertura sobre B:
Tot seguit, i segons l’ordre de presentació, la Presidenta de la Mesa procedeix a obrir i a donar lectura de les
proposicions presentades (sobre B - Oferta dels criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica).
Una vegada realitzada l’obertura, l’Arquitecte Municipal indica que l’empresa “GESTIO INTEGRAL CEMENTIRIS DE
NOMBER, S.L.” va incloure al sobre A quantitats que podrien correspondre al PEM de la seva oferta. Comprovada
per la mesa aquest particular, es corrobora aquesta teoria i es decideix l’exclusió de la licitació de la citada empresa,
segons l’establert a la clàusula 12 del Plec de Clàusules administratives particulars.
Es procedeix a la valoració dels criteris automàtics de les restants empreses licitadores, que sumades a la puntuació
obtinguda en la primera fase es totalitza de la següent manera:
PREU OFERTAT

PUNTUACI Ó CRITERIS AUTOMÀTICS

PUNTUACIÓ CRITERIS SUSCEPTIBLES JUDICI DE VALOR

NOM LICITADOR

Puntuació total
IMPORT BASE

IVA

TOTAL

Puntuació preu

Puntuació garantia

Puntuació planificació obra

Puntuació memòria procés
constructiu

PRECOCAT 2011 S.L.

39.356,39 €

8.264,84 €

47.621,23 €

65,00

10

12

9

96,00

FOLCH S.A.

51.924,55 €

10.904,16 €

62.828,71 €

2,73

10

10

5

27,73

PRATS BELLOCH, S.L.

47.123,04 €

9.895,84 €

57.018,88 €

26,52

10

8

4,5

49,02

CONSTE 3.0, S.L.

48.697,31 €

10.226,44 €

58.923,75 €

18,72

10

13

9,5

51,22

GESTIO I NTEGRAL CEMENTI RIS DE NOMBER, S.L.

EXCLOSA per posar el PEM en sobre A

Posteriorment es procedeix al càlcul per determinar si cap de les ofertes es troba en el supòsit d’anormalment
baixes, d’acord amb els criteris establerts a la clàusula 19 del Plec de Clàusules administratives particulars, resultant
incursa en presumpció d’anormalitat l’oferta presentada per l’empresa “PRECOCAT 2011, S.L.”
1
2
3
4

PRECOCAT 2011 S.L.
FOLCH S.A.
PRATS BELLOCH, S.L.
CONSTE 3.0, S.L.

47.621,23 €
62.828,71 €
57.018,88 €
58.923,75 €

Mitjana aritmetica ofertes admeses

56.598,14 €

Lím it inicial baixes tem eràries (10punts porcentuals)

50.938,33 €

Lím it 10 punts porcentuals al alza per tal de excloure del comput a les empreses que ho superen

62.257,95 €

Nova m itjana aritmètica em preses 1, 3 i 4

54.521,29 €

Lím it baixes temeràries amb la nova media

49.069,16 €

em preses inicialm ent incurses en baixa temerària
em preses exloses de la mitjana per superar 10 punts porcentuals la mitjana inicial
em preses definitivam ent incurses en baixa temeraria
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Acte seguit, la mesa procedeix a comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que les
empreses estan degudament constituïdes, que el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, que
té la solvència econòmica, financera i tècnica, i que no està incursa en cap prohibició per contractar.
De l'anterior comprovació es dedueix que no consten inscrites ni al RELI ni al ROLECE les següents empreses:
-

PRECOCAT 2011, S.L.
PRATS BELLOCH, S.L.

Davant d’aquestes circumstàncies, la mesa acorda requerir:
a) A l’empresa PRECOCAT 2011, S.L., per a que en un termini de 3 dies:
i. Aporti certificat d’estar inscrita en el RELI o ROLECE.
ii. En cas que pugui aportar l’anterior certificat, que justifiqui la seva oferta incursa en baixa anormal,
d’acord amb l’establert als articles 149 de la Llei de contractes del sector públic i 85.4 del Reglament de
la Llei de contractes aprovat pel RD 1098/2001. L’empresa haurà de justificar la valoració de la seva
oferta i precisar les condicions de les mateixes, en particular el que es refereix a l’estalvi que permeti el
procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions
excepcionalment favorables de que disposi per a executar la prestació, l’originalitat de les prestacions
proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de
treball vigents en el lloc en que vagi a realitzar la prestació, o la possible obtenció d’una ajuda de
l’Estat.
b) A l’empresa PRATS BELLOCH, S.L., per a que en un termini de 3 dies aporti certificat d’estar inscrita en el
RELI o ROLECE.
En cas que les citades empreses no poguessin aportar la documentació requerida seran declarades excloses de la
licitació.
I perquè consti, s’estén la present acta, signada pels components de la Mesa de Contractació, donant fe de tot
l’esmentat, la Secretària autoritzant, essent les 22:00 h. de la data al començament indicada.
La Presidenta de la Mesa,

ESTEVE
NADAL, ROSA
MARIA
Alcaldessa
28/05/2019

Els vocals,

PEREZ
GIL,
CELSA

La Secretària,

ALBET
CAÑAS,
JUDIT
Secretària -
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