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ACTA D’OBERTURA D’OFERTES (SOBRE ÚNIC DIGITAL)
Essent les 11.33 hores del 17 de juny de 2019, es procedeix a realitzar en acta no
públic l’obertura de les ofertes presentades, mitjançant sobre únic digital, al
procediment obert simplificat abreujat convocat per l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat per a la contractació del subministrament i estesa de sorra rentada per a
àrees infantils i sorrals de les escoles del municipi, en els termes i condicions
establertes en el Plec Administratiu Particular i Plec de Prescripcions Tècniques
aprovats en data 22 de maig de 2019, amb un import màxim total de 28.410,00 €,
21% d’IVA exclòs, i una durada inicial de 2 anys i 4 mesos, amb data prevista
d’inici del contracte l’1 de setembre de 2019 i de finalització el 31 de desembre de
2021, expedient núm. AJCOR0305132019.
La Mesa de Contractació la formen:

3. Secretària:

Montserrat Febrero i Piera

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions,
Unión de excavaciones y transportes Corbera de Llobregat, SL amb CIF B60091949
i registre d’entrada 2019/6275 i Obres i construccions Corbera, SL amb CIF
B65560302 i registre d’entrada 2019/6313.
Una vegada finalitzat el termini per a presentar pliques i transcorregut el període de
temps establert per a poder realitzar l’obertura dels sobres, s’accedeix al contingut
de les propostes presentades amb aplicació de les credencials requerides i prèvia
sol·licitud de les paraules clau a les empreses licitadores.
El resultat de l’obertura de les proposicions presentades, on es comprovarà que
continguin els documents obligatoris DEUC amb inscripció a un Registre oficial de
licitadors, Annex II Criteris avaluables automàticament i Annex III Declaració
responsable amb descripció i característiques de la sorra a subministrar, és el
següent:
-

Oferta núm. 1. Unión de excavaciones y transportes Corbera de Llobregat,
SL amb CIF B60091949:
o Presenten DEUC on manifesten que es troben inscrits en el Registre
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
o Presenten Annex II. Criteris avaluables automàticament, on es
comprometen a executar el contracte amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques, que
accepten íntegrament, amb el següent desglòs:

Maria José Insa Pascual

Signatura 1 de 2

Sra. Montserrat Febrero i Piera, alcaldessa de l’Ajuntament.
Sra. Rosa Ma. Seco Triviño, en substitució de l’interventor de
l’Ajuntament.
Sra. Marta Puig Puig, secretària acctal. de l’Ajuntament.
Sra. Maria José Insa Pascual, responsable del servei de
contractació.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la
Corporació en data 30 de maig de 2019, amb un període de deu (10) dies hàbils
per a presentar ofertes, essent l’últim dia el 13 de juny de 2019 a les 23.59 hores.

02/07/2019 Secretària de la mesa de
contractació
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02/07/2019 President/a mesa de
contractació

1. Presidenta:
2. Vocals:
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Ofereix un import màxim per a l’execució del contracte de 24.148,00
euros, IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 21%, és de 5.071,08 €.
o Presenten Annex III. Amb les característiques tècniques de la sorra
natural rentada a subministrar.
La Mesa de Contractació ha comprovat que aquesta empresa es troba degudament
inscrita en el Registre d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya i per
tant, l’oferta queda admesa en no superar l’import de licitació.
-

Oferta núm. 2. Obres i construccions Corbera SL amb CIF B65560302:
o Presenten DEUC on manifesten que es troben inscrits en el Registre
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.

Montserrat Febrero i Piera
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02/07/2019 President/a mesa de
contractació

o Presenten Annex II. Criteris avaluables automàticament, on es
comprometen a executar el contracte amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques, que
accepten íntegrament, amb el següent desglòs:
Ofereix un import màxim per a l’execució del contracte de 24.850.00
euros, IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 21%, és de 5.218,50 €.
o Presenten Annex III, amb la fitxa tècnica de la sorra natural rentada a
subministrar.
La Mesa de Contractació ha comprovat que aquesta empresa es troba degudament
inscrita en el Registre d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya i per
tant, l’oferta queda admesa en no superar l’import de licitació.
Una vegada oberts els sobres de les dues ofertes presentades, es procedeix a la
seva valoració prèvia comprovació de no trobar-se cap oferta econòmica, quan a
import de licitació, en baixa anormal, essent l’únic criteri de valoració les ofertes
econòmiques presentades:

Núm.
1
2

Empresa
Union de excavaciones y transportes Corbera SL
Obres i construccions Corbera SL

Oferta
24.148,00
24.850,00

Licitació

%Baixa
respecte
licitació
15,00
12,53

28.410

Mitja aritmètica
més 10% sobre mitja

24.499,00
26.948,90

Mitja ajustada
menys 10% mitja ajustada

24.499,00
22.049,10 Oferta anormal

No computa

Maria José Insa Pascual
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02/07/2019 Secretària de la mesa de
contractació

Càlcul baixa anormal
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Valoració econòmica

Núm.
1
2

Empresa
Union de excavaciones y transportes Corbera SL
Obres i construccions Corbera SL

Oferta
24.148,00
24.850,00
Licitació

%Baixa
respecte
licitació
15,00
12,53
28.410,00

Baixa en €

Punts

4.262,00
3.560,00
(IVA
exclòs)

100,00
83,53
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Montserrat Febrero i Piera
Maria José Insa Pascual

Es dóna per acabada la sessió, i s’estén aquesta acta, el contingut de la qual com a
secretària certifico.
La secretària de la Mesa,
Maria José Insa Pascual

Vist i plau de la presidenta,
Montserrat Febrero i Piera

02/07/2019 Secretària de la mesa de
contractació
Signatura 1 de 2

02/07/2019 President/a mesa de
contractació

Per tot l’exposat, en ser l’empresa Unión de excavaciones y transportes Corbera de
Llobregat, SL amb CIF B60091949 la que ha resultat amb l’oferta millor quant a
relació qualitat-preu per haver obtingut els 100 punts, no sobrepassar l’import ofert
el de licitació i no haver incorregut en baixa anormal, i comprovada la seva
solvència en trobar-se inscrit en el RELI, aquesta Mesa de Contractació eleva la
proposta d’adjudicació a la consideració de la Junta de Govern Local, en favor
d’aquesta empresa per import de 24.148,00 €, 21% d’IVA exclòs, per a l’execució
del subministrament de referència.
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