Serveis Interns
Contractació i Expropiacions

Ref.: RLP/cfm/nmr
Expedient: 8004330008-2020-0015604
Contracte: Obres previstes al projecte de reparació del paviment amb MBC a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona, any 2021.
Procediment: Obert.
Assumpte: Estudi de l’informe de valoració dels criteris automàtics i proposta d’adjudicació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2AC850B5087544589FEDC993685ED2D8 i data d'emissió 03/06/2021 a les 14:25:02

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ

Dia: 26 de maig de 2021
Hora: 11:00 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. Manuel Peralta Cuadrado, en substitució de l’interventor
general de la Corporació.
Sr. Carlos Lozano Sánchez, en substitució del 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 XXII del Plec de clàusules
administratives particulars.
Obert l'acte pel Sr. President, la Mesa estudia els informes emesos pel cap de
l’Àrea del SAT, de les 6 propostes acceptades per prendre part en la
contractació de les obres previstes al projecte de reparació del paviment amb
MBC a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona, any
2021, referents a la documentació del sobre 3 (criteris d’adjudicació avaluables
de forma automàtica).
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En primer lloc, per part de la secretaria de la Mesa, s’informa de la presumpció
d’anormalitat de l’oferta presentada per l’empresa GUEROLA TRANSER, SLU,
que va ser requerida per tal que la justifiqués.
En data 17 de maig de 2021, el responsable del contracte, va informar en
relació amb la documentació presentada per la empresa GUEROLA TRANSER,
SLU i que es transcriu parcialment a continuació:
“(…)
Fets
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(…)
1. L’11 de maig de 2021, l'empresa Guerola Transer SLU va presentar una
justificació de la viabilitat tècnica i econòmica de l'oferta en que es ratifiquen en
l'oferta presentada i ho justifiquen exposant que tenen equips propis d'estesa
de MBC tant de personal com de maquinària, així com que compten amb
realitzar el subministrament d'asfalt amb plantes de fabricació de la província
de Tarragona.
Conclusions
Informo desfavorablement sobre la justificació del valor anormal o desproporcionat
atès que no es fa una justificació de la determinació dels preus unitaris descomposts
per calcular el pressupost final de l'obra, on es justifiquin els preus unitaris de mà
d'obra, maquinària i materials, i es detallin explícitament els rendiments per assolir
l'import ofertat, i tampoc justifiquen amb ofertes, el subministrament del principal
material que figura al projecte, que és l'asfalt.»

Posteriorment, el mateix dia, va informar sobre la valoració de les pliques, que
es transcriu parcialment a continuació:
“(…)
Fets
1. El 5 de maig de 2021, la Mesa de Contractació va realitzar l’obertura del sobre
3 que contenia la documentació avaluable de forma automàtica.
2. El 6 de maig de 2021, el cap de l'Àrea del SAT va emetre un informe a la Unitat
de Contractació i Expropiacions, en què constata que l’import ofert per
l'empresa Guerola Transer SLU, es pot considerar com anormal o
desproporcionat.
3. El 7 de maig de 2021, la Unitat de Contractació i Expropiacions va sol·licitar a
l'empresa Guerola Transer SLU, que justifiqui i acrediti l'oferta econòmica.
4. L’11 de maig de 2021, l'empresa Guerola Transer SLU va presentar una
justificació de la viabilitat tècnica i econòmica de l'oferta en que es ratifiquen en
l'oferta presentada i ho justifiquen exposant que tenen equips propis d'estesa
de MBC tant de personal com de maquinària, així com que compten amb
realitzar el subministrament d'asfalt amb plantes de fabricació de la província
de Tarragona.
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5. El 13 de maig de 2021 el cap de l’Àrea del SAT informa desfavorablement la
justificació presentada per l’empresa Guerola Transer SLU, raó per la qual
s’exclou del procés de valoració.
Valoració de les ofertes
En aplicació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica previstos a
l’Annex XV del plec de clàusules administratives particulars que regeix per a aquest
contracte en resulta el següent:
Conclusions
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L’oferta que ha obtingut una major puntuació ha estat la presentada per l’empresa
UTE TECNOLOGIA DE FIRMES SA – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU, amb
30 punts.»

La Mesa assumeix aquests informes, els quals es publicaran juntament amb
aquesta acta en el Perfil de Contractant, i a continuació, per unanimitat, acorda
proposar a l'òrgan de contractació el següent:
- Excloure de la licitació de les obres previstes al projecte de reparació del
paviment amb MBC a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de
Tarragona, any 2021, a l'empresa GUEROLA TRANSER, SLU (plica núm. 4)
pels motius exposats anteriorment.
- Adjudicar a la entitat UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU 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
reparació del paviment amb MBC a diverses carreteres de la xarxa local de la
Diputació de Tarragona, any 2021, per un import d’un milió cent vuitanta-quatre
mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb vuitanta cèntims (1.184.444,80 €)
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

Plica

1

6

2
3
4
5

3
1
2
5

Empresa
UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU - TECNOLOGIA DE
FIRMES, SA
JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU
AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SAU
ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU
BECSA, SA

Puntuació
total
30,00
14,73
11,77
10,24
9,07

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.
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Seguidament, el Sr. President, dóna per finalitzat l'acte, a les 11:07 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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