Número de Referència: DX634VZDXBVC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA CORRESPONENT AL PROJECTE
D’ADEQUACIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA D’ATLETISME DE L’ESTADI DEL
CONGOST (FASE I)
CON.LIA 2020 000022
En data 30 de juliol de 2020, a partir de les 13 hores i 30 minuts, es reuneixen els membres
de la Mesa de contractació de l’obra corresponent al Projecte d’adequació del paviment
de la pista d’atletisme de l’estadi del Congost (fase I).
. President:

Josep Gili Prat, regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat
Intel·ligent.

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

. Secretària: Lourdes Castells Castany
. Vocals:

Zulema Pascual Anitua , interventora acctal.
David Aaron López Martí, regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat
Elena Castellano Til, cap d’Unitat de Suport d’Equipaments
Sandra Vilamanyà Tristante, TGM de Serveis del Territori
Vocal absent: José Luis Gonzalez Leal, secretari general.

En data 16 de juliol de 2020, la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del sobre
núm. 3 de les proposicions presentades i admeses:
 SPORT SERVICES DOS ESTRELLAS, SL (B-65.770.547).
 GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU (B-59.859.025).
 VORACYS, SL (B-65.699.092) i OBRAS Y PAVIMENTOS
ESPECIALES, SA (A-28.410.850), que han concorregut en unió
temporal d’empreses (UTE).
 FIELDTURF POLIGRAS, SA (A-58.653.676).

I fruit de la comprovació de les propostes econòmiques formulades, es verificà que
l’oferta presentada per la mercantil Sport Services Dos Estrellas SL, incloïa un
percentatge de baixa del 33,60%, 8 punts superior a la mitjana de les baixes
(30,40%).
Oferta
Empresa
SPORT SERVICES DOS
ESTRELLAS, SL
GRUPMAS CONSTRUCTORS,
SLU
UTE VORACYS, S.L. - OBRAS Y
PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.

Econòmica

Ampliació
Termini
Garantia

% BAIXA

164.271,00 €

3

33,6%

222.510,20 €

3

10,0%

188.433,00 €

3

23,8%
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FIELDTURF POLIGRAS,S.A.

191.875,21 €

3

22,4%

Pressupost licitació

247.225,35 €

Mitjana baixa

Anormalitat

Imports de referència

164.271,00 €

22,4%

30,4%

A la vista de la clàusula 22a del PCA, que literalment preveia que les ofertes
econòmiques considerades seran aquelles que no siguin anormalment baixes o
desproporcionades, és a dir, aquelles el percentatge de les quals no sigui més de 8 punts
superiors a la mitjana dels percentatges de baixa de les diferents ofertes; i de conformitat

amb l’article 149 de la LCSP, havent identificat una oferta incursa en presumpció
d’anormalitat, es requerí al licitador en qüestió per tal que justifiqués i desglossés
raonable i detalladament la viabilitat econòmica de la seva proposta.
La mercantil Sport Services Dos Estrellas SL ha donat compliment al requeriment,
aportant la justificació pertinent.
L’Arquitecte Tècnic de la Secció de Manteniment d’Equipaments ha emès un informe
en què conclou que la proposta és viable econòmicament i ha de ser tinguda en
compte en el procediment de licitació que se segueix a l’expedient CON.LIA
2020000022, sense perjudici que, com disposa l’article 149.7 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, en cas de resultar adjudicatària,
l’òrgan de contractació estableixi els mecanismes adequats pel seguiment de
l’execució del contracte, per tal de garantir-ne l’execució sense una disminució en la
qualitat del servei.
D’acord amb la convocatòria de la Mesa d’avui, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Ratificació, si escau, de l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic de la
Secció de Manteniment d’Equipaments, relatiu a la viabilitat de
l’oferta presentada amb un valor anormalment baix.
A la vista de les propostes subscrites per cadascun dels licitadors, que
consten en el quadre anterior, i de l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic
de la Secció de Manteniment d’Equipaments, acreditant la viabilitat de la
proposta econòmica subscrita per Sport Services Dos Estrellas SL, Mesa
acorda ratificar l’informe en qüestió, i admetre la proposició
presumptament anormal, subscrita per Sport Services Dos Estrellas SL.
2. Aprovació de la valoració de cada oferta en relació amb el sobre
número 3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del
contracte, sens perjudici de l’existència d’altres elements que
requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de les empreses
licitadores.
A la vista dels antecedents, la Mesa aprova la puntuació de cadascun dels
criteris del sobre núm. 3 de les proposicions presentades i admeses a la
present licitació, així com la puntuació final, amb el resultat que es transcriu
en el quadre adjunt.

Empresa
SPORT SERVICES DOS
ESTRELLAS, SL
GRUPMAS CONSTRUCTORS,
SLU
UTE VORACYS, S.L. - OBRAS Y
PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.
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1
2
3
4

FIELDTURF POLIGRAS,S.A.

SOBRE 2
27,50
20,50
35,00
20,50

Oferta
Ampliació
Econòmica Puntuació Garantia Puntuació
164.271,00
50,00
3
15,00
€
222.510,20
36,91
3
15,00
€
188.433,00
43,59
3
15,00
€
191.875,21
42,81
3
15,00
€

TOTAL
92,50
72,41
93,59
78,31

Pressupost de licitació 299.142,67 €, IVA inclòs

Un cop aprovada la puntuació final obtinguda per cadascuna de les
proposicions, la Mesa proposa a l’òrgan de contractació:


aprovar la classificació de les proposicions admeses:
1
2
3
4

UTE VORACYS, S.L. - OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A
SPORT SERVICES DOS ESTRELLAS, SL
FIELDTURF POLIGRAS,S.A.
GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

93.59
92.50
78.31
72.41



declarar exclosa la proposta subscrita per GRUPO NIBERMA, SL. que
amb una puntuació de total 15 punts en el sobre núm. 2, no va assolir la
puntuació mínima del 50% en els criteris avaluables segons un judici de
valor (17.5 punts), d’acord amb allò que preveu la clàusula 22a del PCA i
l’article 146.3 de la LCSP.



adjudicar el contracte d’obra corresponent al Projecte d’adequació del
paviment de la pista d’atletisme de l’estadi del Congost (fase I), a
favor de la proposició subscrita per la mercantil VORACYS, SL (CIF B65.699.092) i OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA (CIF A28.410.850), que concorren en UTE, amb un import de 188.433,00€
IVA no inclòs.

El president dóna per finalitzat l’acte, a les 14 hores de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a
secretària, certifico.
La secretària de la Mesa
Lourdes Castells Castany

Signat electrònicament
per: LOURDES
CASTELLS CASTANY
Data: 30/07/2020
14:09:31
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Josep Gili Prat

Signat electrònicament
per: JOSEP GILI PRAT
Data: 30/07/2020
14:10:46
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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