ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A
L’OBERTURA DE LES PROPOSICIONS ADMESES A LA LICITACIÓ:
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per la Coordinació de seguretat i salut de de
les obres del projecte constructiu de millora general. Condicionament i eixamplament.
Carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500. Tram: Linyola - Bellcaire d'Urgell. Clau: XL04084
A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, domicili d’Infraestructures.cat, essent les 10:05 hores del
dia 12 de desembre de 2017 es reuneix la Mesa de Contractació, sota la Presidència de la Sra.
Elena Solé i Minguell, actuant com a Vocals el Sr. Xavier Vall-llossera i Ferran, el Sr. José Luis
Vega i Castro, el Sr. Pere Rovira i Muntané, i com a Secretària la Sra. Asun Aspas i Blasco.
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La Presidenta dóna per oberta la sessió a la qual hi assisteixen diverses persones en
representació i interès dels licitadors.
Es procedeix a manifestar el resultat de l’examen i qualificació de la documentació continguda en
el sobre número 1, relacionant les empreses admeses, incloent aquelles que han esmenat la
documentació en temps i forma.
A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres número 2 i número 3 corresponents als
licitadors admesos i a la lectura del resum de les respectives proposicions econòmiques.
Un cop finalitzada la lectura dels respectius resums, la Mesa de Contractació acorda per
unanimitat el següent:
Primer.- Admetre a la licitació els licitadors que es relacionen a continuació:
- Applus Norcontrol, SLU
- Control y Geología, SA
- E3 Solinteg, SL
- GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU
- Idea 10 Integral, SL
- Incope Consultores, SL
- Ingeniería y Prevención de Riesgos, SL
- Iplan Gestión Integral, SL
- Peyco, Proyectos, Estudios y Construcciones, SA
- Red Civil, SLPU
- SGS Tecnos, SAU
- Sinergia Total, SL
- Sònia Solé Puig
- Ángel Gonzalo i López
Segon.- Deixar a disposició de la gerència corresponent els sobres número 2 oberts en el present
acte als efectes del seu examen i valoració.
Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que la Secretària estén aquesta Acta que és aprovada i
signada per tots els membres de la Mesa.

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A
L’ANÀLISI DE L’EXCLUSIÓ DE DIVERSES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ:
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per la Coordinació de seguretat i salut de de les
obres del projecte constructiu de millora general. Condicionament i eixamplament. Carretera
LP-3322 del PK 10+600 al 14+500. Tram: Linyola - Bellcaire d'Urgell. Clau: XL-04084
A Barcelona, carrer dels Vergós 36-42, domicili d’Infraestructures.cat, essent les 12:00 hores del
dia 30 de gener de 2018 es reuneix la Mesa de Contractació, sota la Presidència de la Sra. Pilar
Matesanz i Sánchez, actuant com a Vocals el Sr. Jordi Joan Rossell i Selvas, el Sr. Antoni Pérez i
Oteros, la Sra. Sònia Mateo i Corbi, el Sr. Pere Rovira i Muntané i com a Secretària la Sra. Mercè
Farré i Cuberes.
La Presidenta dóna per oberta la sessió i informa els assistents que la Mesa de Contractació,
reunida en data 12 de desembre de 2017, va procedir en acte públic a l’obertura dels sobres
número 2 i 3 dels 14 licitadors admesos i a la lectura del resum de les respectives proposicions
econòmiques.
Amb posterioritat, i un cop aplicats els criteris previstos a la base 8 del Plec de Bases de la
licitació, mitjançant escrit de data 13 de desembre de 2017, es va requerir al licitador Ángel
Gonzalo i López, quina oferta va resultar presumptament anormal o desproporcionada l’oportuna
justificació de la mateixa.
Amb data 15 de gener de 2018 va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació i la Comissió
Tècnica per a comentar les puntuacions de les ofertes tècniques de les ofertes admeses i els
aspectes rellevants de la revisió formal realitzada per Auditoria Interna. El quadre de puntuacions
lliurat als assistents conté la puntuació d’11 ofertes tècniques però a la citada reunió no es va
posar de manifest que no s’havien considerat 3 de les 14 ofertes presentades. D’acord amb
l’informe adjunt del cap de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals, 2 ofertes es van excloure
de la licitació per no presentar l’annex núm. 7 del Plec de Bases, de designació del tècnic que
actuarà com a coordinador de seguretat i salut. L’altra oferta no puntuada es va considerar
desproporcionada.
Amb posterioritat, en el procés de revisió de l’expedient, s’han detectat els següents errors de
procediment
-

L’exclusió de les 2 ofertes per la mancança indicada no es va acordar per la Mesa de
Contractació.
Aquestes 2 ofertes no s’han de considerar en el càlcul de les ofertes presumptament anormals
o desproporcionades.

Atès l’anterior, i després de l’oportú debat, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat:
Primer.- Excloure de la licitació els licitadors que es relacionen a continuació per no haver
presentat, dintre del sobre núm. 2 corresponent a l’oferta tècnica, l’annex núm. 7 del Plec de
Bases de la licitació:
-

Applus Norcontrol, SLU
Idea 10 Integral, SL

i notificar aquest acord als licitadors exclosos.

Segon.- Retrotreure les actuacions al moment d’efectuar el càlcul de les ofertes presumptament
anormals o desproporcionades, que no ha de considerar les ofertes excloses indicades a l’acord
primer, motiu pel qual queda sense efecte la comunicació de data 13 de desembre de 2017, de
requeriment de justificació de l’ oferta que havia resultat presumptament desproporcionada o
anormal realitzat al licitador afectat.
Tercer.- Publicar un anunci en el Perfil del Contractant i en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública per a fer públic l’acord segon.

Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que la Secretària estén aquesta Acta que és aprovada i
signada per tots els membres de la Mesa.

