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PROPOSTA D’ACORD

L’alcalde-President PROPOSA a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:
4. APROVACIÓ PROPOSTA ADJUDICACIÓ
ORDINÀRIES AL BARRI ELS ANGELS

CONTRACTACIÓ

OBRES

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant resolució
núm. 133, de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol
de 2015.
Atesa la resolució núm. 325, de 31/12/2015 d’aprovació de l’expedient i obertura del
procediment de contractació de l’obra de REHABILITACIÓ al barri dels Àngels de
Castellví de Rosanes.
Vist l’informe-proposta d’adjudicació del contracte de les obres “REHABILITACIÓ al
barri dels Àngels de Castellví de Rosanes” emès pels serveis tècnics municipals el dia
15 de febrer de 2016 (IN_ST/16/000125) i elevat a l’òrgan de contractació on es
classifiquen per ordre decreixent les ofertes presentades proposant la que resulta
econòmicament més avantatjosa per a l’administració i que es transcriu a
continuació:
1.RELACIÓ DE FETS:
1.
2.

3.
4.

En data 3 de febrer del 2016 i registre d’entrada numero 000125 fou lliurat per
l’empresa Construccions Ropero Cruz S.R.L. l’oferta en relació als criteris de valor per la
contractació de les obres ordinàries del barri dels Àngels de Castellví de Rosanes.
En data 4 de febrer del 2016 i registre d’entrada numero 000132 fou lliurat pel Sr. José
Antonio Cabrera Redondo en representació de l’empresa Obres i serveis Roig l’oferta en
relació als criteris de valor per la contractació de les obres ordinàries del barri dels
Àngels de Castellví de Rosanes.
En data 4 de febrer del 2016 i registre d’entrada numero 000131 fou lliurat per
l’empresa Construccions Alfons Querol S.L. l’oferta en relació als criteris de valor per la
contractació de les obres ordinàries del barri dels Àngels de Castellví de Rosanes.
En data 5 de febrer del 2016 i registre d’entrada numero 000134 s’adjunta comprovant
de correus que el 4 de febrer del 2016 fou lliurat per l’empresa FIRTEC SAU l’oferta en
relació als criteris de valor per la contractació de les obres ordinàries del barri dels
Àngels de Castellví de Rosanes.

2.INFORME:
Seguint el Plec de clàusules administratives s’invita a tres empreses perquè presentin la seves
propostes, per tal de prendre part en el procediment negociat, sense publicitat, en l’obra
esmentada. Les empreses que s’inviten son les següents:






CONSTRUCCIONS ROPERO CRUZ SRL
CONSTRUCCIONS ALFONSO QUEROL, S.L.
FIRTEC , S.A.S.(SORIGUÉ)
OBRES I SERVEIS ROIG S.A.

Han presentat la documentació sol·licitada les empreses: Construccions Alfonso Querol, S.L.,
Firtec , S.A.S. (Sorigué), i Obres i Serveis Roig S.A.
L’empresa Construccions Ropero Cruz SRL, no presenta la documentació tal com s’especifica en
el punt 9 del plec de clàusules administratives particulars, que ha de regir l’adjudicació del
contracte d’obres ordinària al barri dels Àngels de Castellví de Rosanes, per tant no es pot
valorar la documentació presentada.

Castellví de Rosanes, febrer 2016
Signat: José Cara Escudero, alcalde acctal.
DILIGENCIA
L’acord proposat ha estat aprovat per la Junta de Govern Local
en sessió ORDINÀRIA ajornada de data 24 de febrer de 2016
Castellví de Rosanes, març / 16
LA SECRETÀRIA,,
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L’alcalde-President PROPOSA a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:
Segons l’article 320.1 del TRLCSP no es procedeix a la constitució de la mesa de contractació, per
tractar-se d’un procediment negociat sense publicitat i per tant en data 12/02/2016 procedeixo
l’obertura del Sobre B corresponen a la proposta econòmica de les empreses: Construccions
Alfonso Querol, S.L., Firtec , S.A.S., i Obres i Serveis Roig S.A.
Un cop revisada tota la documentació lliurada en el sobre 2 pels ofertants, es realitzarà la
valoració dels criteris de valor (de conformitat amb l’art. 150 del RDL 3/2011 del 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de contracte del sector públic) de les ofertes
per l’adjudicació de l’obra ordinària al barri dels Àngels de Castellví de Rosanes.
La puntuació màxima en la valoració dels criteris de valor serà de 100 punts, segons les taules
següents:
Els criteris que depenen d’un judici de valor i avaluables de forma automàtica per a l’adjudicació
d’aquest obra i recollits en el Plec de Clàusules tècniques aprovat a l’efecte, són els següents:
Criteris que depenen d’un judici de valor (15%)
CRITERI
- Foment a la contractació de persones em situació legal d’atur, en particular les
pertanyent a col·lectius amb especial dificultat d’accés al mon laboral
- Millores en el Pla de seguretat i salut (1)
- Mitjans tècnics i personals de l’empresa, experiència en treballs en administració
pública (2)
Total

PUNTUACIÓ MÀXIMA
5
4
6
15

Criteris avaluables de forma automàtica (85 %)

CRITERI

PUNTUACIÓ MÀXIMA

-Executar l’Annex 04 del projecte(4)

51

-Oferta econòmica (5)

10

-Referències experiència en obres similars(6)

9

- Ampliació termini de garantia (7)

8

- Millora dels materials d’execució de l’obra (8)

4

- Millora ambiental dels materials d’obra (9)

3

Total

85

Seguint l’apartat 3.2 Metodologia a seguir per la valoració de les ofertes del Plec de clàusules
tècniques s’assignarà la puntuació als diferents ofertants segons els criteris que depenen d’un
judici de valor i avaluables de forma automàtica

Castellví de Rosanes, febrer 2016
Signat: José Cara Escudero, alcalde acctal.
DILIGENCIA
L’acord proposat ha estat aprovat per la Junta de Govern Local
en sessió ORDINÀRIA ajornada de data 24 de febrer de 2016
Castellví de Rosanes, març / 16
LA SECRETÀRIA,,
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L’alcalde-President PROPOSA a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:
Criteris que depenen d’un judici de valor


Foment a la contractació de persones em situació legal d’atur, en particular les
pertanyent a col·lectius amb especial dificultat d’accés al mon laboral






Millores en el Pla de seguretat i salut






Firtec , S.A.S., - (1 punt)
Construccions Alfonso Querol, S.L. – (4 punts)
Obres i Serveis Roig S.A.- (4 punts)

Firtec , S.A.S., - (3 punt)
Construccions Alfonso Querol, S.L. – (0 punts) no proposa cap millora
Obres i Serveis Roig S.A.- (3 punts)

Mitjans tècnics i personals de l’empresa, experiència en treballs en administració
pública




Firtec , S.A.S., - (6 punt)
Construccions Alfonso Querol, S.L. – (2 punts)
Obres i Serveis Roig S.A.- (6 punts)

Criteris avaluables de forma automàtica


Executar l’Annex 04 del projecte






Oferta econòmica






Firtec , S.A.S., - (7 punts)
Construccions Alfonso Querol, S.L. – (2 punts)
Obres i Serveis Roig S.A.- (8 punts)

Ampliació termini de garantia






Firtec , S.A.S., - (0 punts) no proposa cap millora econòmica
Construccions Alfonso Querol, S.L. – (16 punts) la proposta presentada significa un 2%
inferior a la de projecte
Obres i Serveis Roig S.A.- (9 punts) la proposta presentada significa un 1% inferior a la
de projecte

Referències experiència en obres similars






Firtec , S.A.S., - (0 punts)
Construccions Alfonso Querol, S.L. – (19 punts) executa el capítol de reg, control de
qualitat i seguretat i salut.
Obres i Serveis Roig S.A.- (16 punts)realitza les partides indicades en l’oferta i es
valora que de l’annex executa tota la canalització soterrada perquè quan s’hagi de
realitzar la part de l’obra pendent no caldrà obrir altre vegada el carrer.

Firtec , S.A.S., - (8 punts) ampliació del termini de garantia a 4 anys
Construccions Alfonso Querol, S.L. – (0 punts)
Obres i Serveis Roig S.A.- (8 punts) ampliació del termini de garantia a 4 anys

Millora dels materials d’execució de l’obra




Firtec , S.A.S., - (2 punts)
Construccions Alfonso Querol, S.L. – (0 punts)
Obres i Serveis Roig S.A.- (3 punts)

Castellví de Rosanes, febrer 2016
Signat: José Cara Escudero, alcalde acctal.
DILIGENCIA
L’acord proposat ha estat aprovat per la Junta de Govern Local
en sessió ORDINÀRIA ajornada de data 24 de febrer de 2016
Castellví de Rosanes, març / 16
LA SECRETÀRIA,,
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L’alcalde-President PROPOSA a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:


Millora ambiental i de la qualitat dels materials d’obra




Firtec , S.A.S., - (3 punts)
Construccions Alfonso Querol, S.L. – (0 punts)
Obres i Serveis Roig S.A.- (3 punts)

3. CONCLUSIÓ
Qui subscriu informa que la puntuació obtinguda per els criteris de valor seguint la metodologia
per a la valoració establerta en el Plec de clàusules tècniques per l’adjudicació de d’obres
ordinària al barri dels Àngels de Castellví de Rosanes, i degudament justificada en aquest informe
és la següent, sent la millor la puntuació més alta.
El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor i avaluables de forma
automàtica, obtinguda per les empreses és el següent:
PROPOSTA

Punt. Màxima

Firtec SAU

Const A. Querol

Obres i S.
Roig

CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
- Foment a la contractació de persones em situació legal d’atur, en
particular les pertanyent a col·lectius amb especial dificultat
d’accés al mon laboral

5

1

4

4

- Millores en el Pla de seguretat i salut

4

3

0

3

- Mitjans tècnics i personals de l’empresa, experiència en treballs
en administració pública

6

6

2

6

15

10

6

13

Puntuació total criteris que depenen d’un judici de valor

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
-Executar l’Annex 04 del projecte

51

0

19

16

-Oferta econòmica

10

0

16

9

-Referències experiència en obres similars

9

7

2

8

- Ampliació termini de garantia (7)

8

8

0

8

- Millora dels materials d’execució de l’obra (8)

4

2

0

3

- Millora ambiental dels materials d’obra (9)

3

3

0

3

85

20

37

47

100

30

43

60

Puntuació total criteris avaluables de forma automàtica

PUNTUACIÓ TOTAL

Castellví de Rosanes, febrer 2016
Signat: José Cara Escudero, alcalde acctal.
DILIGENCIA
L’acord proposat ha estat aprovat per la Junta de Govern Local
en sessió ORDINÀRIA ajornada de data 24 de febrer de 2016
Castellví de Rosanes, març / 16
LA SECRETÀRIA,,
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L’alcalde-President PROPOSA a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:
Resum de la puntuació obtinguda en ordre decreixent segons s’especifica l’apartat 14 del Plec de
clàusules administratives.




Obres i Serveis Roig S.A.- (60 punts)
Construccions Alfonso Querol, S.L. – (43 punts)
Firtec , S.A.S., - (30 punts)

De la valoració de la puntuació obtinguda de les tres empreses, l’empresa proposada per
l’adjudicació de l’obra és Obres i Serveis Roig S.A, per un import de 131.946,33 € sense
iva, i que és la que ha obtingut la puntuació mes alta de la tres ofertes presentades.
Respecte a l’Annex 04 que es presenta en el projecte com a millora a càrrec de l’ofertant,
l’empresa adjudicatària sols s’executarà les partides corresponent al soterrament del serveis,
mancaria per executar les unitats d’obra corresponents a la implantació d’elements de superfície
corresponent al reg i a l’enllumenat, per un import, segons projecte, per un import de 16.386,97
iva inclòs
Quadre Imports Annex04
Import amb IVA
IMPORT PENDENT D’EXECUTAR

16.386,97

IMPORT PROJECTE

23.804,17

IMPORT OBRA INCLOSA EN L’OFERTA

7.417,20

Informe que es lliura pels efectes oportuns, sense perjudici d’altra opinió més fonamentada.”

Havent resultat l’oferta presentada per l’empresa Obres i Serveis ROIG, S.A. com
l’econòmicament més avantatjosa, amb 60,00 punts, seguint el següent l’ordre
decreixent de puntuació en les proposicions presentades per les empreses següents:



Construccions Alfonso Querol, SL ...................................................................... 43,00 punts
FIRTEC, S.A.S. ................................................................................................ 30,00 punts

Atès el que disposa el Text Refós de la llei de contractes dels sector públic.
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària amb càrrec a la partida
1/151/619.03, condicionat a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdits
19/2015 d’ampliació de partides, segons resolució
S’ACORDA:
Primer.- Adjudicar la contractació de les obres de “REHABILITACIÓ al barri dels
Àngels de Castellví de Rosanes” a l’empresa Obres i Serveis ROIG, S.A. per
l’import de 131.956,33 (IVA exclòs) i l’import total de 159.655,05 € (IVA inclòs),
tenint en compte l’apreciació indicada en l’informe tècnic respecte a l’Annex 04 que
es presenta en el projecte com a millora a càrrec de l’empresa ofertant.

Castellví de Rosanes, febrer 2016
Signat: José Cara Escudero, alcalde acctal.
DILIGENCIA
L’acord proposat ha estat aprovat per la Junta de Govern Local
en sessió ORDINÀRIA ajornada de data 24 de febrer de 2016
Castellví de Rosanes, març / 16
LA SECRETÀRIA,,
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L’alcalde-President PROPOSA a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:
Segon.- La motivació d’aquesta adjudicació, conforme determina l’article 151.4 del
TRLCSP, consta en l’informe-proposta emès pels serveis tècnics municipals transcrit
en la part expositiva del present acord.
Tercer.- La formalització del contracte, conforme a l’article 156.3 del TRLCSP i
clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars, haurà d’efectuar-se no
més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista a l’article 151 del TRLCSP.
Quart.- Notificar el present acord a tots els licitadors i publicar-ho en el perfil del
contractant segons disposa l’article 151.4 del TRLCSP. (Ex. 217/2015 60201)

Castellví de Rosanes, febrer 2016
Signat: José Cara Escudero, alcalde acctal.
DILIGENCIA
L’acord proposat ha estat aprovat per la Junta de Govern Local
en sessió ORDINÀRIA ajornada de data 24 de febrer de 2016
Castellví de Rosanes, març / 16
LA SECRETÀRIA,,

