INFORME TECNIC

Assumpte:

Informe de proposta d’adjudicació del procediment administratiu del
contracte del Manteniment, conservació i reparació de paviments de
calçades en situació de deteriorament sobrevingut per causes de diversa
índole que puguin comprometrà a la seguretat vial (Expedient
21/2019/CONT-E).

Antecedents
La Junta de Govern Local en sessió de data 6 de març de 2020, va aprovà el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la licitació del contracte d’objecte i
expedient indicats a continuació pel procediment obert harmonitzat previst a l’article 156 LCSP i
tramitació ordinària:
Expedient
Objecte contractual

21/2019/CONT-E
SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE
PAVIMENTS DE CALÇADES EN SITUACIÓ DE DETERIORAMENT
SOBREVINGUT PER CAUSES DE DIVERSA ÍNDOLE QUE
PUGUIN COMPROMETRE A LA SEGURETAT VIAL.

En data 11 de març de 2020 es va enviar l’anunci de licitació al DOUE i el mateix dia es va publicar
en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Rubí allotjat a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

En data 14 de març de 2020 es va publicar el Reial Decret 463/2020, pel qual es va declarar
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i vist que
la seva Disposició Addicional Tercera acordava la suspensió dels terminis administratius fins a la
pèrdua de la vigència del Reial Decret o de les seves pròrrogues, el que comporta la suspensió del
termini per a la presentació de proposicions i conseqüent demora en la tramitació de la present
licitació.

En data 22 de maig de 2020 mitjançant el Reial Decret 537/2020 pel qual es prorroga l’estat
d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 s’estableix en relació als terminis: “Artículo 9. Plazos
administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Con efectos
desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido
suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de
ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”.
En data 4 de juny de 2020 mitjançant decret d’alcaldia núm. 1624/2020 es va aprovar les
rectificacions proposades en el plec de clàusules administratives particulars regulador del
contracte del servei de manteniment, conservació i reparació de paviments de calçades per tal

d’adequar-los a la nova previsió d’inici d’execució del contracte i regularitzar les imputacions
pressupostàries de la despesa del contracte. La rectificació consisteix única i exclusivament en
l’actualització de les taules incloses a la clàusula 2 del PCAP conforme a la nova previsió d’inici
d’execució del contracte.

En data 5 de juny de 2020 es va enviar l’anunci de licitació al DOUE i el mateix dia es va publicar
en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Rubí allotjat a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. El termini per a la presentació d’ofertes va
finalitzar el 10 de juliol de 2020.

En data 15 de setembre de 2020 es va constituir in streaming (obertura en temps real) la mesa de
contractació per l’acte d’obertura de pliques (sobre A) que conté la documentació administrativa
mitjançant
la
plataforma
Jitsi
Meet en
el
següent
enllaç:
https://meet.rubi.cat/mesesdia15
En data 29 de setembre de 2020 es va constituir in streaming (obertura en temps real) la mesa de
contractació per l’acte públic d’obertura de pliques (sobre B) que conté l’oferta econòmica i els
criteris avaluables mitjançant criteris automàtics. mitjançant la plataforma Jitsi Meet en el següent
enllaç: https://meet.rubi.cat/mesesdia29
A la present licitació s’han presentat les següents empreses:

PLICA NIF

LICITADORA

1

A08348039

PABASA EUROASFALT SA

2

B64455835

ASFALTOS AUGUSTA SL

3

A17000993

AGUSTI I MASOLIVER SA

4

A41441122

EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA

Vist l’informe d’identificació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats de data 16 de
setembre de 2020, en el qual s’identifica que l’oferta ponderada presentada per l’empresa
PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039 amb una baixa d’un 33,12% respecte al
pressupost base ponderat de licitació, presenta valors anormals o desproporcionats, l’empresa
haurà de justificar la viabilitat de la seva oferta econòmica segons lo previst en l’art. 149 de la
LCSP.

En data 23 d’octubre i 23 de novembre de 2020 el tècnic de la unitat de brigada d’obres emet
informe relatiu a la documentació aportada pels licitadors en el sobre B relativa a l’acreditació de
l’experiència del criteri automàtic qualitat de l’equip tècnic.

La mesa de contractació constituïda en data 30 d’octubre de 2020 va acordà, excloure de la
licitació a l’empresa AGUSTI I MASOLIVER SA per haver ofert dos preus unitaris per sobre dels

preus unitaris màxims de sortida, requerir a l’empresa PABASA EUROASFALT SA la justificació
de la seva oferta per presentar valors anormals o desproporcionats i requerir a les empreses
PABASA EUROASFALT SA, ASFALTOS AUGUSTA SL i EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA la
documentació acreditativa de l’experiència del criteri automàtic de la qualitat de l’equip tècnic amb
l’advertiment que transcorregut el termini atorgat, s’hagin o no presentat aquestes proves
complementaries la mesa de contractació podrà considerar, de forma motivada, una experiència
inferior a l’al·legada.

L’empresa PABASA EUROASFALT SA va presentar la justificació corresponent dintre del termini
atorgat (registre d’entrada 2020025108 de data 16 de novembre de 2020).

El tècnic de brigada d’obres en data 25 de gener de 2021 ha emès informe tècnic favorable sobre
la justificació de la baixa oferta per l’empresa PABASA EUROASFALT SA.

En data 26 de gener de 2021 el tècnic de brigada d’obres ha emès informe tècnic en relació a la
documentació d’esmenes relativa a l’acreditació de l’experiència del criteri automàtic de la qualitat
de l’equip tècnic (cap actuacions i encarregat actuacions) presentada per les empreses PABASA
EUROASFALT i EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA, la documentació presentada per l’empresa
ASFALTOS AUGUSTA SL no s’ha tingut en compte en tant que l’han presentat fora de termini.
En data 28 de gener de 2021 la tècnica del servei de contractació ha emès informe tècnic referent
a la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica.

Fets
Com a conclusió, de l’informe de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica, les
puntuacions dels diferents licitadors van ser :

Núm.
Plica

NIF

1

A08348039

4
2

LICITADORA

PABASA
EUROASFALT SA
EIFFAGE
A41441122 INFRAESTRUCTURES
SA
ASFALTOS AUGUSTA
B64455835
SL

Puntuació
oferta
ponderada
(fins a 80
punts)

Puntuació
Experiència Cap
d'actuacions de
manteniment de
paviments de
calçades (fins a 5
punts)

Puntuació
Experiència
Encarregat
d'actuacions de
manteniment de
paviments de
calçades (fins a 5
punts)

Nombre de
treballadors a
contractar en
situació legal de
desocupació
(fins a 10 punts)

Total
Puntuació
(màxim 100
punts)

80

5

5

10

100

10,5

1,25

2,5

7

21,25

3,37

0

0

3

6,37

L’empresa PABASA EUROASFALT SA és la que ha obtingut la màxima puntuació en tots els
apartats.

Conclusió
Es proposa a la Mesa de Contractació adjudicar el contracte de Manteniment, conservació i
reparació de paviments de calçades en situació de deteriorament sobrevingut per causes de
diversa índole que puguin comprometrà a la seguretat vial (Expedient 21/2019/CONT-E).a
l’empresa PABASA EUROASFALT amb NIF A08348039.

Rubí, 01 de febrer de 2021

Tècnic de la Brigada d’Obres
Bohdan Lewkowycz Mazón

