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

Número de Referència: DX6EUT17KHVC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PROJECTE
D’ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 2018. ACTUACIONS EN
CALÇADES
En data 29 de juny de 2018, a partir de les 10 hores i 30 minuts, es reuneixen els
membres de la mesa de contractació de l’obra Projecte d’actuacions de millora de
l’espai públic 2018. Actuacions en calçades, següents:
. President:

Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat d’Urbanisme i Llicències.

. Secretari:

Josep Pujol Sancho, TMG del Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.

. Vocals:

Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.
Mariona Ribera Esparbé, interventora municipal.
José Luis González Leal, secretari general.
Àngels Mas Pintó, cap de Secció de Planificació de la Via Pública.
Esteve Albàs Caminal, cap de Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.

D’acord amb la convocatòria de la mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre número 1
(documentació administrativa). A la vista de la diligència signada pel secretari i
president, la mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1 i admetre l’única
proposició rebuda que és la següent:
Número
1

Licitador
GrupMas Constructors, SLU

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada per cada
oferta en el sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació del sobre número 2 de
l’única oferta presentada, relatiu als criteris avaluables segons un judici de valor, la cap
de Secció de Planificació de la Via Pública comenta el contingut de l’informe del dia 26
de juny de 2018, el qual es reprodueix a continuació pel que fa als aspectes
significatius de l’oferta:”
En la puntuació s’han tingut en compte els dos aspectes en relació a l’execució de les
actuacions, definits al plec de clàusules:
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Proposta de planificació de l’execució
1. Idoneïtat i viabilitat tècniques de la distribució de les actuacions
al llarg del termini proposat
2. Coherència i viabilitat tècnica de les mesures addicionals de les
afectacions



Proposta de terminis d’execució

Atenent a aquests criteris, la valoració del contingut de la proposta presentada al sobre
núm. 2 és la següent:
Proposició número 1. Valoració de l’oferta de GRUPMAS CONSTRUCTORS
Valoració de la proposta de planificació de l’execució: idoneïtat i viabilitat
tècniques de la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat:
1. proposta d’organització de les actuacions en funció de les seves
característiques comunes: actuacions al centre de la ciutat, actuacions en
zones d’alta circulació de vehicles i actuacions perimetrals.
2. valoració de les diferents actuacions en funció de la seva afectació a la
circulació d’autobusos, recollida d’escombraries i mercats setmanals
(aspecte significatiu en l’actuació de la zona de la Font dels Capellans)
3. mesures per optimitzar l’organització de les actuacions
1. proposta de dos equips d’urbanització
2. previsió del sanejg en un sol dia
3. agrupació de les actuacions per la seva proximitat física i en funció del
rendiment dels equips d’asfalt
4. previsió de fresat i asfaltat en un sol dia
5. previsió de maquinària específica per a la zona del Xup
Valoració de la proposta de planificació de l’execució: coherència i viabilitat
tècnica de les mesures addicionals de les afectacions:
1. proposta detallada per a cadascuna de les actuacions, en funció de la seva
complexitat tècnica i funcionalitat de l’espai i amb definició de millores
concretes de l’organització de les obres en els àmbits més conflictius, ja
sigui per la intensitat del trànsit o bé per la inexistència de recorreguts
alternatius, proposant l’execució en dues fases d’aquells carrers d’elevada
funcionalitat: Fra Jacint Coma i Galí, Viladordis, Sèquia, Bases de Manresa,
Guimerà, Primer de Maig i Sant Cristòfol.
Proposta de terminis d’execució
Es proposa un termini total de cinc setmanes, inferior en dues setmanes al fixat
pel plec, el qual es justifica per l’acurada organització dels treballs.
La proposta de GRUPMAS CONSTRUCTORS s’ajusta als objectius del plec de
clàusules quant a la definició de la planificació d’execució dels treballs atès que planteja
una organització de les actuacions basada en la problemàtica concreta de cadascuna
d’elles i es proposen solucions significatives que justifiquen la reducció de la incidència
en la mobilitat respecte de les propostes descrites en el projecte, fixant millores en
determinats casos per a la minimització de la seva incidència, especialment de les més
problemàtiques i conflictives. D’altra banda, les mesures addicionals de les afectacions
són exhaustives i coherents i suposen aportacions significatives que representen una
millora en relació a les propostes incloses en el projecte.”

D’acord amb els criteris descrits i en funció de les valoracions del contingut de
cada cas, es proposa la valoració següent de l’oferta presentada:
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Planificació de l’execució
Idoneïtat i viabilitat tècniques de la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat
Coherència i viabilitat tècnica de les mesures addicionals de les afectacions
Terminis d’execució

Licitador

30
30
10

Punts
70

GrupMas Constructors, SLU

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta en relació amb el sobre
número 2 (pla d’execució de les actuacions).
La mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a l’oferta en relació amb el criteri
ponderable en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe de la cap de Secció de
Planificació de la Via Pública de 26 de juny de 2018, el qual s’ha reproduït en el punt
anterior.
4. Exposició de la puntuació obtinguda per cada licitador en relació amb el sobre
número 2 (pla d’execució de les actuacions). Tenint en compte que no concorre
públic a la sessió de la mesa de contractació, no es porta a terme la comunicació
pública de la puntuació obtinguda per l’única proposició en relació amb el criteri
avaluable segons un judici de valor.
5. Obertura del sobre número 3 (oferta econòmica, millores i termini de garantia)
de les proposicions presentades mitjançant la plataforma Vortal. A continuació,
mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura del sobre número 3 de
l’única proposició rebuda. A continuació es reprodueix la captura de pantalla del
contingut:

El contingut de la proposició econòmica i tècnica formulada per l’entitat mercantil
licitadora és el següent:
Licitador
GrupMas Constructors, SLU

Oferta
Econòmica €
239.291,84

Millores ofertes
Cap

Anys ampliació
garantia
4
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6. Aprovació, si escau, de la valoració de l’oferta en relació amb el sobre número
3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del contracte, condicionada
a la inexistència de possibles valors anormals o desproporcionats o altres
elements que requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de l’empresa
licitadora.
Tenint en compte que en el moment d’obertura del sobre 3 no es detecten qüestions
que requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de l’empresa licitadora, la
mesa aprova la puntuació obtinguda que es detalla a continuació:
Licitador
GrupMas Constructors, SLU

Oferta
econòmica
40,00

Millores
0,00

Ampliació
garantia
2,00

Total
42,00

Així doncs, la classificació final de l’oferta rebuda és la següent:
Licitador
GrupMas Constructors, SLU

Sobre 2
70,00

Sobre3
42,00

Total
112,00

Per tant, un cop aprovades les puntuacions finals obtingudes pel licitador que ha
participat en el procediment que es detallen en el quadre anterior, la mesa de
contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de l’obra
Projecte d’actuacions de millora de l’espai públic 2018. Actuacions en calçades, a
favor de la proposició presentada per l’entitat mercantil GrupMas Constructors, SLU,
amb CIF B-59.859.025, per un import de 239.291,84 euros, IVA no inclòs.
La mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt sisè quedaran
condicionats a la comprovació posterior de la coincidència de les dades que s’han
indicat. En cas que hi ha hagués alguna divergència que modifiqués de manera
substancial la valoració del sobre 3 o la proposta d’adjudicació, la mesa es tornaria a
convocar a efectes de la seva valoració.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 10 hores i 45 minuts de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a
secretari, certifico.
El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C JOSEP
PUJOL SANCHO - DNI
39361069L
Data :2018.06.29
11:55:13 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Marc Aloy Guàrdia

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C MARC
ALOY GUARDIA
Data :2018.06.29
18:10:26 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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