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UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE LA FASE DEL
PASSATGE TORRE D’EN VINYES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL
CARRER BISBE RICOMÀ I DEL PASSATGE TORRE D’EN VINYES
En data 28 de febrer de 2018, a partir de les 11 hores, es reuneixen els membres de la
mesa de contractació de l’obra de la fase del passatge Torre d’en Vinyes del Projecte
d’urbanització del carrer Bisbe Ricomà i del passatge Torre d’en Vinyes:
. President:

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

. Secretari:

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

. Vocals:

Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.
Carme Cot Palacín, en substitució de la interventora municipal.
José Luis González Leal, secretari general.
David Closes Núñez, cap
Infraestructures Territorials.

de

Servei

de

Projectes

Urbans

i

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 del dia 18 de desembre de
2017, la mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1 i admetre les sis
proposicions rebudes que són les següents:
Número
1
2
3
4
5
6

Licitador
UTE formada per les entitats mercantils Construccions Beravi, SL, i Bergavia Obres, SL
Salvador Serra, SA
Construccions Somic, SL
Grupmas Constructors, SLU
Mule Calaf, SL
Excavacions Vilà Vila, SA

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada per cada
oferta en el sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació dels sobres números 2
de les ofertes presentades, relatius al criteri avaluable segons un judici de valor, el cap
de Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials comenta el contingut del
seu informe del dia 12 de febrer de 2018, el qual es reprodueix a continuació pel que
fa als aspectes significatius de cada oferta:”
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Proposició número 1. Oferta presentada per la unió temporal d’empreses UTE BERAVIBERGAVIA
La proposició no identifica correctament tots els accessos de vehicles existents al
passatge. Proposen minimitzar les afectacions a l’accés als aparcaments amb la
utilització de planxes sobres les excavacions i les rases i coordinant l’execució
ordenada dels paviments. Físicament i temporalment, la proposta és inconsistent per
resoldre les principals afectacions a l’accés de vehicles.
Proposició número 2. Oferta presentada per l’entitat mercantil SALVADOR SERRA SA
La proposició no identifica els guals d’accés de vehicles existents. Descriu de forma
general les fases d’execució de les obres i les afectacions a l’accés als aparcaments
existents. S’apunta, de forma genèrica, que es podria utilitzar un solar privat existent
com a aparcament provisional sense explicitar-ne, però, si l’empresa n’assumiria els
costos que pugui comportar.
Proposició número 3. Oferta presentada per l’entitat mercantil CONSTRUCCIONS
SOMIC SL
La proposició identifica els guals d’accés de vehicles existents. No es presenta cap pla
detallat de les afectacions en relació a les diferents fases de l’obra. S’apunta, de forma
genèrica, que es podria utilitzar un solar privat existent a mig carrer com a aparcament
provisional sense explicitar-ne, però, si l’empresa n’assumiria els costos que pugui
comportar.
Proposició número 4. Oferta presentada per l’entitat mercantil GRUPMAS
CONSTRUCTORS SLU
La proposició identifica els guals d’accés de vehicles existents. Es descriu en detall
totes les fases i afectacions de les obres als vianants i a l’accés de vehicles. No es
proposa, però, cap solució per a la minimització de les afectacions a l’accés als
aparcaments existents.
Proposició número 5. Oferta presentada per l’entitat mercantil MULÉ CALAF SL
La proposició no identifica els guals d’accés de vehicles existents. No es presenta cap
pla detallat de les afectacions dels aparcaments. S’apunta, de forma genèrica, que es
podria utilitzar un solar privat existent com a aparcament provisional sense explicitarne, però, si l’empresa n’assumiria els costos que pugui comportar.
Proposició número 6. Oferta presentada per l’entitat mercantil EXCAVACIONS VILÀ
VILA SA
La proposició identifica de forma detallada els guals d’accés de vehicles
existents. Es descriuen tres opcions diferents de minimització de les afectacions
d’accés als aparcaments. Se’n proposa una com a més viable: la delimitació d’una
reserva d’aparcament al carrer Concòrdia; l’empresa explicita que assumiria tots els
costos associats a aquesta proposta.

D’acord amb el contingut de les ofertes i de la valoració de cadascuna d’elles,
s’escau puntuar les ofertes sobre el pla d’execució per a la minimització de les
afectacions als ciutadans que tenen aparcaments amb accés des del passatge de la
manera següent:
Licitador
UTE formada per les entitats mercantils Construccions Beravi, SL, i
Bergavia Obres, SL
Salvador Serra, SA
Construccions Somic, SL
Grupmas Constructors, SLU

Total punts
0,00
0,50
1,00
1,50

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

Mule Calaf, SL
Excavacions Vilà Vila, SA

0,50
3,00
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3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta en relació amb el sobre
número 2
La mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a cada oferta en relació amb el
criteri ponderable en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe del cap de Servei
de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials de 12 de febrer 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. Tenint en compte que no concorre públic a la sessió de la mesa de
contractació, no es porta a terme l’exposició de la puntuació obtinguda per cada
proposició en relació amb el criteri avaluable segons un judici de valor.
5. Obertura del sobre número 3 (oferta econòmica, termini d’execució i de
garantia) de cada proposició mitjançant la plataforma Vortal. A continuació,
mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura dels sobres número 3 de les
sis proposicions rebudes. Es reprodueix a continuació el contingut de cada oferta:
1)

UTE formada per les entitats mercantils Construccions Beravi, SL, i Bergavia Obres, SL

2)

Salvador Serra, SA

En el moment en que es porta a terme l’obertura d’aquesta proposició, es detecta que no
inclou el model de proposició econòmica (annex IV del plec de clàusules administratives), tal i
com ho establia la clàusula 18ª, apartat primer, del mateix plec, així com la mateixa
plataforma de contractació electrònica Vortal. La mesa comprova que l’oferta econòmica
signada d’acord amb el model establert no està inclosa en cap dels sobres integrants de
l’oferta.
3)

Construccions Somic, SL
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4)

Grupmas Constructors, SLU

5)

Mule Calaf, SL

6)

Excavacions Vilà Vila, SA
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El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades per les entitats
mercantils licitadores és el següent:
Licitador
UTE formada per les
entitats
mercantils
Construccions Beravi, SL, i
Bergavia Obres, SL
Salvador Serra, SA
Construccions Somic, SL
Grupmas
Constructors,
SLU
Mule Calaf, SL
Excavacions Vilà Vila, SA

Oferta
Econòmica €

Setmanes
reducció de termini

Anys ampliació
garantia

83.300,27

4

4

84.565,17

4
2

4
2

74.167,24

4

4

83.070,24
77.944,18

2
4

2
4

Tenint en compte que l’entitat mercantil Salvador Serra, SA no ha inclòs l’oferta
econòmica en el sobre número 3 amb el model establert mitjançant la plataforma
Vortal, la mesa declara inacceptable aquesta proposició, d’acord amb allò que preveu
l’article 84 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. Aquesta circumstància
comporta que la proposició queda exclosa de la puntuació final de les ofertes rebudes i
acceptades.
6. Aprovació, si escau, 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,
condicionada a la inexistència de possibles valors anormals o desproporcionats
o altres elements que requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de
les empreses licitadores.
Un cop exclosa la proposició presentada per l’entitat mercantil Salvador Serra, SA, no
es detecten possibles valors anormals o desproporcionats entre les cinc ofertes
acceptades ni altres qüestions que requereixin d’un estudi del contingut o
d’aclariments de les empreses licitadores Així la mesa aprova la puntuació obtinguda
que es detalla a continuació:
Licitador
UTE formada per les entitats
mercantils
Construccions
Beravi, SL, i Bergavia Obres,
SL
Construccions Somic, SL
Grupmas Constructors, SLU
Mule Calaf, SL
Excavacions Vilà Vila, SA

Oferta
econòmica

Reducció de
termini

Ampliació
garantia

Total

23,71

4,00

2,00

29,71

21,45
40,00
24,12
33,26

2,00
4,00
2,00
4,00

1,00
2,00
1,00
2,00

24,45
46,00
27,12
39,26

Així doncs, la classificació final de les cinc ofertes acceptades és la següent:
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Licitador
Grupmas Constructors, SLU
Excavacions Vilà Vila, SA
UTE formada per les entitats mercantils
Construccions Beravi, SL, i Bergavia
Obres, SL
Mule Calaf, SL
Construccions Somic, SL

Sobre 2
1,50
3,00

Sobre3
46,00
39,26

Total
47,50
42,26

0,00

29,71

29,71

0,50
1,00

27,12
24,45

27,62
25,45

Per tant, un cop aprovades les puntuacions finals obtingudes pels licitadors que han
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 de
la fase del passatge Torre d’en Vinyes del Projecte d’urbanització del carrer Bisbe
Ricomà i del passatge Torre d’en Vinyes, a favor de la proposició presentada per
l’entitat mercantil Grupmas Constructors, SLU, amb CIF B59859025, per un import de
74.167,24 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 dels imports i terminis 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 11 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 :2018.03.06
13:58:53 CET
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 :2018.03.07
14:49:21 CET
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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