Serveis Interns
Contractació i Expropiacions

Ref.: RLP/cfm/nmr
Expedient: 8004330008-2020-0007839
Contracte: Obres previstes al projecte de rotonda a lai ntersecció entre les carrerteres T-722 i
la TV-7222 a Vilallonga del Camp.
Procediment: Obert.
Assumpte: Estudi de l’informe de valoració dels criteris automàtics i proposta d’adjudicació.
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ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ

Dia: 24 de març de 2021
Hora: 12:20 h
Lloc: Sessió celebrada a distància a la Sala Virtual de Serveis Interns
Assistents:
President:

Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey, Diputat delegat de Contractació i
Expropiacions.

Vocals:

Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general de la Corporació.
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor general de la Corporació.
Sr. Jaume Vidal González, cap de l’Àrea del Servei d’Assistència al
Territori (SAT).
Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació i
Expropiacions.

Secretària: Sra. Concepción
Contractació.

Fernández-Montes

Catalina,

tècnica

de

També assisteix per donar suport tècnic la senyora Núria Milà Rosell,
administrativa de la unitat de Contractació i Expropiacions.
En data i hora a dalt indicades, es reuneix per mitjans electrònics, la Mesa de
Contractació formada d’acord amb l’annex XIX del Plec de clàusules
administratives particulars.
Obert l'acte pel Sr. President, la Mesa estudia l’informe de valoració del sobre
3, de data 16 de març de 2021, que conté els criteris avaluables de forma
automàtica, emès pel cap d’Àrea del SAT, de les 7 propostes acceptades per
prendre part en la contractació de les obres previstes al projecte de rotonda a la
intersecció entre les carrerteres T-722 i la TV-7222 a Vilallonga del Camp i, que
es transcriu literalment a continuació:
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«Amb data 3 de febrer de 2021 la Mesa de Contractació efectua l’acta d’obertura del
sobre núm. 3 de les obres previstes al Projecte de rotonda a la intersecció entre les
carreteres T-722 i TV-7222 a Vilallonga del Camp, per tal que es pugui examinar i
valorar la documentació presentada de conformitat amb l’annex XII del Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen per a aquest contracte.
En aplicació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica previstos a
l’Annex XII del plec de clàusules administratives particulars que regeix per a aquest
contracte en resulta el següent:
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1r- En aplicació dels paràmetres per determinar el caràcter anormalment baix de les
ofertes, cap de les ofertes econòmiques presentades podria considerar-se anormal o
desproporcionada.

2n.- En aplicació dels criteris de valoració previstos a l’annex XII del plec de clàusules
administratives particulars en resulta el següent:
Import de licitació (iva exclòs):

704.800,80

Pressupost mitjà:

617.423,88

Termini d'execució

7 mesos

EQUIP

EMPRESA

5.-TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA
4.-M. I J. GRUAS, SA
2.-AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SAU
3.-PASQUINA, SA
7.-GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
DORADA, SA
1.-ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
6.-UTE CONSTÈCNIA 3, SL -EXCAVACIONS MASDEU, SL

OFERTA
ECONÒMICA
SENSE IVA

BAIXA DE
L'OFERTA

OFERTA
ECONÒMICA
0-20

TÈCNIC
DEDICACIÓ
PLENA

VIABILITAT
DE L'OBRA
0-5

TOTAL

580.880,00
588.720,11
611.031,43
619.378,94

17,58
16,47
13,30
12,12

20,00
18,73
15,13
13,79

0-5
5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00
5,00

30,00
28,73
25,13
23,79

627.308,06
642.214,49
652.434,10

10,99
8,88
7,43

12,51
10,10
8,45

5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00

22,51
20,10
18,45

Conclusió:
L’empresa que ha obtingut una major puntuació d’acord amb els criteris d’adjudicació
ha estat Tecnologia de Firmes, SA, amb 30 punts.»

La Mesa assumeix l’esmentat informe, el qual es publicarà juntament amb
aquesta acta en el Perfil de Contractant, i a continuació, per unanimitat, acorda
proposar a l’òrgan de contractació el següent:
- Adjudicar a l'empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA, prèvia acreditació del
compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de
contractes del sector públic (en endavant LCSP), el contracte de les obres
previstes al projecte de rotonda a la intersecció entre les carrerteres T-722 i la
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TV-7222 a Vilallonga del Camp, per un import de set-cents dos mil vuit-cents
seixanta-quatre euros amb vuitanta cèntims (702.864,80 € IVA inclòs), per
haver obtingut la millor puntuació.
- Establir el següent ordre de classificació de les ofertes, a efectes del que
estableix l'article 150.1 de la LCSP:
Núm.
d’ordre
1
2
3
4
5
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6
7

Plica
5
4
2
3
7
1
6

Puntuació
total
TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
30,00
M. I J. GRUAS, SA
28,73
AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SAU
25,13
PASQUINA, SA
23,79
GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
22,51
DORADA, SA
ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
20,10
UTE CONSTÉCNIA 3, SL – EXCAVACIONS MASDEU, SL
18,45
Empresa

El president de la Mesa, per delegació de l’òrgan de contractació, accepta la
proposta d’adjudicació de la Mesa, per tal que la Unitat de Contractació i
Expropiacions pugui requerir la documentació prèvia a l’adjudicació.
Seguidament, el Sr. President, dóna per finalitzat l'acte, a les 12:22 h, del dia i
lloc abans indicats, del qual, com a secretària, estenc aquesta acta, que
quedarà aprovada amb la signatura electrònica del president de la Mesa.
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