ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ VIRTUAL DE PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE D’OBRES
AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CAMP DE LES LLOSES (TONA)
Núm. d’expedient:
Tramitació:
Procediment:
Forma d’adjudicació:
Pressupost de licitació:

1379-000006-2020 (X2020000476)
Ordinària
Obert simplificat
Amb més d’un criteri d’adjudicació
599.388,79,00 €, més 125.871,64,00 € corresponents al 21%
d’IVA

Vic, 4 de novembre de 2020
Hora de començament:
Hora d'acabament:

10.15 hores
10.45 hores

Lloc:

Sessió telemàtica a través de l’aplicació Google Meet

Hi assisteixen:
President:
Carles Banús i Puigivila
Vocals:
Primer:
Segon:
Tercer:
Quart:

Anna Costa Escalé, suplent
Valentí Costa Casademunt
Isabel Vilà Centrich
Laura Sánchez Alcaide

Secretària de la mesa:
Anna M. Mayans Masoliver
Convidats:
Ausiàs Roselló, enginyer del Consell Comarcal d’Osona
Es reuneix la Mesa de Contractació amb l’objecte de procedir a efectuar la puntuació definitiva
i la proposta d’adjudicació d’acord amb els articles 149 i 150 de la LCSP.
En data 18 de setembre de 2020 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del
contractant del Consell Comarcal d’Osona, i d’acord amb la clàusula 16 del plec de
clàusules administratives particulars, el termini per a la presentació de proposicions era de
20 dies naturals.

En data 14 d’octubre de 2020 es va reunir la Mesa de contractació per a l’obertura del sobre
A corresponent a la documentació administrativa i a la relacionada amb els criteris de
valoració de caràcter subjectiu. La documentació es va trametre als serveis tècnics per tal
que elaboressin l’informe corresponent als criteris subjectius. a partir de la data de
publicació.
En data 21 d’octubre de 2020 es va reunir la Mesa de contractació per a l’obertura del sobre
B corresponent a la documentació administrativa relacionada amb els criteris de valoració de
caràcter objectiu. Dels càlculs realitzats es va concloure que l’oferta presentada per Certis
Obres i Serveis, SAU, estava incursa en presumpció de baixa anormal o desproporcionada i,
per aquest motiu, en data 23 d’octubre de 2020 es va requerir al licitador que presentés en
el termini de tres (3) dies hàbils la documentació justificativa.
Exhaurit el termini de presentació de la documentació, el licitador requerit no va presentar la
documentació corresponent i es considera que no s’ha explicat satisfactòriament el baix
nivell del preu o costos proposats. Per tant, d’acord amb l’article 149.6 de la LCSP, a la vista
que no s’ha justificat la presumpta baixa anormal o desproporcionada, la Mesa proposa
l’exclusió de l’empresa Certis Obres i Serveis, SAU, del procediment de licitació que ens
ocupa.
A continuació, la Mesa de contractació procedeix a valorar de forma definitiva la
documentació corresponent als criteris avaluables objectivament amb el resultat següent:

Empresa
Construo
Construccions
Generals, SL
Vialitat i Serveis,
SLU
Serviobres Queralt,
SLU
Constructora y
Rehabilitadora
Secla, SA
Vesta
Rehabilitacions,SL
Artifex
infraestructures, SL
Mon Vertical, SLU

Manteniment
preventiu/correctiu
“Servei de
postvenda”

Experiència

Criteri
econòmic

Millora
fotovoltaica

Puntuació
criteris
objectius

10

10

28,98

25

73,98

10

10

28,82

25

73,82

6

5

29,16

25

65,16

10

0

29,43

25

64,43

10

0

29,13

25

64,13

6

0

28,8

25

59,8

0

0

28,86

25

53,86

A continuació, de conformitat amb l’article 150 de la LCSP es classifica, per ordre
decreixent, les proposicions presentades per poder elevar la corresponent proposta a l’òrgan
de contractació, i que és la següent:

Empresa

Valoració criteris
subjectius

Valoració criteris
objectius

Puntuació
TOTAL

24

73,82

97,82

22

73,98

95,98

13,5

73,82

87,32

21

64,43

85,43

21

59,8

80,8

12,5

64,13

76,63

16,5

53,86

70,36

Vialitat i Serveis, SLU
Construo
Construccions
Generals, SL
Serviobres Queralt,
SLU
Constructora y
Rehabilitadora Secla,
SA
Artifex infraestructures,
SL
Vesta
Rehabilitacions,SL
Mon Vertical, SLU

Atesa la puntuació obtinguda pels licitadors, es proposa l’adjudicació del contracte a
l’empresa següent, d’acord amb la seva oferta i pel preu que es detalla a continuació:
Empresa

Import
d’adjudicació

IVA

Total

Vialitat i Serveis, SLU

598.070,13 €

125.594,73 €

723.664,86 €

Es proposa requerir a l’empresa proposada, per tal que en el termini de set (7) dies hàbils, a
comptar a partir de l’endemà de recepció del requeriment, presentin la documentació
relacionada a la clàusula 22 del plec de clàusules administratives particulars, la fitxa de
creditors i la garantia definitiva del 5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
En l’expedient consten totes les proposicions presentades.
Perquè en quedi constància del que s’ha tractat s’aixeca aquesta acta, que signen les
persones relacionades a l’encapçalament.
El president

Els i les vocals

La secretària

