SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS

Número de Referència: DX7HSFYY7FVC

UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA PROJECTE
D'URBANITZACIÓ AVINGUDA PAÏSOS CATALANS. TRAM SUD. CALÇADA
OEST
En data 25 de novembre de 2021, a partir de les 13 hores i 10 minuts, es reuneixen
els membres de la mesa de contractació de l’obra Projecte d'urbanització avinguda
Països Catalans. Tram Sud. Calçada Oest.
Com a mesura de protecció per la pandèmia provocada per la Covid19, la sessió es
porta a terme mitjançant l’eina informàtica Meet.
Integren la mesa de contractació:
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. President: Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda.
. Secretari: Josep Pujol Sancho, TAG de Contractació.
. Vocals:

David Closes Núñez, cap del Servei de Projectes Urbans i
Infraestructures Territorials.
Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Contractació, Patrimoni
i Inversions.
Zulema Pascual Anitua, en substitució de la interventora.
José Luis González Leal, secretari general.

. Vocal absent:
David Aaron López Martí, regidor delegat d’Urbanisme i
Mobilitat.
D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Anàlisi de les consideracions presentades sobre els possibles valors
anormals o desproporcionats i l’informe tècnic emès al respecte. En la mesa del
dia 28 d’octubre de 2021 es va detectar que les ofertes de les entitats mercantils
Ingeniería Constructora Manresana, SL (B58407081) i Grupmas Constructors SLU
(B59859025), podien incloure valors anormals o desproporcionats ja que van
formular una baixa del 23,86% i 24,69%, respectivament, mentre que el llindar límit
se situa segons el plec de clàusules administratives en el 23,49 % (15,49 més 8
punts).
Així, es va requerir a les dues empreses perquè justifiquessin la viabilitat econòmica
de la seva oferta. Un cop rebudes les seves consideracions, el cap del Servei de
Projectes Urbans i Infraestructures Territorials ha emès un informe el dia 16 de

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

novembre de 2021, segons el qual els licitadors has justificat adequadament les
seves ofertes econòmiques.
La documentació presentada per Icman inclou la justificació detallada de cadascuna
de les partides d’obra avalades per ofertes (més baixes que les previstes al projecte)
de proveïdors de materials i de subcontractistes. Així mateix, el constructor aporta
informació justificativa d’altres aspectes com la disposició de maquinària i equips
tècnics propis, la disposició de materials propis en estoc (relatius a elements de
clavegueram i pavimentació de panot especialment) comprats amb anterioritat, o
com la proximitat dels magatzem i oficines pròpies fa que es puguin reduir les
despeses generals.
Així mateix, Grupmas Constructors SLU, inclou la justificació detallada de cadascuna
de les partides d’obra avalades per ofertes (més baixes que les previstes al projecte)
de proveïdors de materials i dels subcontractistes principals (enllumenat, asfalt i
senyalització). Així mateix, el constructor aporta informació justificativa d’altres
aspectes com la disposició d’un ampli parc de maquinària propi, com els rendiments
de les partides, o com la proximitat dels magatzems i oficines centrals de l’empresa
(a menys de 1000 metres de l’obra) permeten utilitzar-los com a espais per a
l’aparcament de la maquinària, per a l’aplec de residus i per a instal·lacions per al
personal tot reduint, així, substancialment les despeses generals.
Així doncs, la mesa proposa acceptar les proposicions números 6 i 10, presentades
per les entitats mercantils Ingeniería Constructora Manresana, SL (B58407081) i
Grupmas Constructors SLU (B59859025).
2. Un cop valorats els aspectes indicats en el punt primer, si escau, proposta
d’adjudicació del contracte. Un cop acceptades les ofertes de Ingeniería
Constructora Manresana, SL, i Grupmas Constructors SLU, la puntuació obtinguda
pels licitadors és la següent:
Licitador
Bigas Grup SL (B61826392)
UTE Voltes Connecta, SLU (B25583881) –
Voltes SLU (B25237975)
Ingeniería Constructora Manresana, SL
(B58407081)
UTE Coynsa-2000, SL (B59856351) –
Asetic SL (B42792457)
M i J Gruas, SA(A25031576)
Grupmas Constructors SLU (B59859025)

Oferta €
762.979,63

Puntuació
20,78

Ampliació garantia
4 anys

Puntuació
2,00

830.425,68

8,29

4 anys

2,00

666.400,00

38,66

4 anys

2,00

755.035,08

22,25

4 anys

2,00

774.114,44
659.144,42

18,71
40,00

4 anys
4 anys

2,00
2,00

Així doncs, la classificació final es detalla a continuació:
Nº ordre
1
2
3
4
5
6

Licitador
Ingeniería Constructora Manresana, SL
Grupmas Constructors SLU
UTE Coynsa-2000, SL – Asetic SL
Bigas Grup SL
M i J Gruas, SA
UTE Voltes Connecta, SLU – Voltes SLU

Puntuació sobre 2
32,00
28,00
33,00
28,00
28,00
22,00

Puntuació sobre 3
40,66
42,00
24,25
22,78
20,71
10,29

Total
72,66
70,00
57,25
50,78
48,71
32,29

Per tant, la mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de
l’obra Projecte d'urbanització avinguda Països Catalans. Tram Sud. Calçada Oest, a

favor de la proposició número 6, presentada per l’entitat mercantil Ingeniería
Constructora Manresana, SL (B58407081), per un import de 666.400,00 euros, IVA
no inclòs.

El president dóna per finalitzat l’acte, a les 13 hores i 15 minuts de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, del contingut de la qual, com
a secretari, certifico.
El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Vist i plau
El president de la Mesa
Valentí Junyent Torras
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L’adjudicació també comportarà un termini de garantia de 5 anys.

Signat electrònicament
per: JOSEP PUJOL
SANCHO
Data: 25/11/2021
13:59:02
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 25/11/2021
14:07:41
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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