ACTA OBERTURA SOBRE ÚNIC
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT NO SUBJECTE A
REGULACIÓ
HARMONITZADA
DELS
SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA
MURTRA DE VILADECANS PER A SPM VILADECANS
QUALITAT S.L.

LLOC

Viladecans

DATA

19 d’abril de 2021

REFERÈNCIA
ACTUACIÓ

SERVEIS MANTENIMENT DE LA
ZONA
D’ESTACIONAMENT
REGULADA
ESPECIAL
DE
LA
MURTRA DE VILADECANS PER A
SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

NÚM.
EXPEDIENT

21/047

Hi assisteixen:
CARME VIDAL TRABALÓN

Gerent de SPM VILADECANS QUALITAT, S.L., com a
President

ROSA GALLARDO ROMERO

Directora de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania, com a
vocal

DANIEL GARCÍA GASCA

Daniel Garcia Gasca, Cap de Mobilitat i Serveis Generals
de VIQUAL, o persona en qui delegui, com a vocal

ALBERT DÍAZ MENÉNDEZ

Director Financer de Viladecans Grup d’Empreses
Municipals, S.L., o en persona en qui delegui, com a
vocal

ISABEL MARÍN GARRETA,

Lletrada del Departament de Serveis jurídics i
Compliment Legal del Grup d’Empreses Municipals
Viladecans S.L., com a Secretària

Antecedents

1.

Atès que mitjançant resolució de data 1 de març de 2021 es va acordar l’inici de
l’expedient per a la contractació dels SERVEIS CONSISTENTS EN EL
MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE
LA MURTRA DE VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

2.

Atès que es va incorporar a l’expedient informe tècnic justificant la necessitat i
proposant el procediment més adequat de contractació.

3.

Atès que es va justificar l’existència de crèdit per atendre la despesa.

4.

Atès que en data 26 de març de 2021, l’òrgan de contractació de VIQUAL va
resoldre aprovar l’expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar
mitjançant procediment obert simplificat, no subjecte a regularització harmonitzada, i
tràmit ordinari, per contractar els SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT
DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L., al temps que va
aprovar definitivament els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i
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Prescripcions Tècniques que han de regir la licitació, i va aprovar la constitució i
composició de la Mesa de Contractació.
5.

Atès que en data 30 de març de 2021, la S.P.M. Viladecans Qualitat, SL, va
publicar a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de
Catalunya, l’anunci de licitació del procediment obert simplificat, no subjecte a
regularització harmonitzada, i tràmit ordinari, per contractar els SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT
REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS PER A SPM
VILADECANS QUALITAT S.L.

6.

Atès que segons s’establia al Plec, les ofertes s’havien de presentar mitjançant
l’eina Sobre Digital a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de
Catalunya.

7.

Atès que l’objecte del contracte es divideix en tes (3) lots.

8.

Atès que els licitadors havien de presentar un únic sobre amb la documentació
administrativa general i l’oferta econòmica de tots els lots als que licitessin.

9.

Atès que en el mateix moment de publicar l’anunci de licitació i els plecs es va
convocar l’obertura pública del sobre únic pel dia 15 d’abril de 2021, a les 17 hores.

Desenvolupament de la sessió:

1. Constituïda vàlidament la Mesa de Contractació a les 17:24:29 hores, del dia 15 d’abril
de 2021, es fa un recordatori als presents que la sessió es desenvoluparà en dues
fases; la primera pública consistent en l’obertura dels sobres i la visualització de
l’oferta econòmica, continuant la Mesa en sessió privada amb la revisió de la
documentació administrativa i valoració en conjunt de les ofertes dels diferents
licitadors.
2. Abans de procedir a l’obertura dels sobres dels licitadors, es deixa constància que,
d’acord amb les dades que figuren a la Plataforma de Contractació pública de la
Generalitat de Catalunya, han presentat oferta els següents licitadors:
LICITADOR 1
OBRES I SERVEIS VILADECANS, S.L.
NIF:B65408296
Re: E/000026-2021
Presentació: 13/04/21 a les 18:34:45h
LICITADOR 2
ESTAYC, S.L.
NIF:B65534075
Re: E/000027-2021
Presentació: 13/04/21 a les 20:08:00h
LICITADOR 3
LA CICA PROJECTS AND SERVICES, S.L.
NIF:B63876494
Re: E/000028-2021
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Presentació: 14/04/21 a les 12:33:18h

LICITADOR 4
IPRES
NIF:G64344492
Re: E/000029-2021
Presentació: 14/04/21 a les 13:59:06h
3. Vistes les empreses que s’han presentat a la licitació, els membres de la Mesa
manifesten expressament que no incorren en cap conflicte d’interès.
4. Es constata en el llistat d´ofertes que apareix a la Plataforma de Contractació que el
licitador núm.4, l’entitat IPRES, no ha facilitat les paraules clau, mentre que tota la
resta de licitadors les han presentat, motiu pel qual es constata que no hi ha hagut cap
problema en l’eina sobre digital que impedís realitzar aquesta acció. La manca de
paraules clau impedeix obrir els sobres contenidors de les ofertes dels esmentats
licitadors. Per aquest motiu no s’admet l’oferta del licitador núm. 4 es proposa que s’
acordi EXCLOURE aquest licitador i notificar-li el motiu de l´exclusió.
5. Dins el termini establert i en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el plec
de clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació, es procedeix a
l’obertura del sobre únic, qualificant la documentació administrativa general,
presentada per les empreses següents:
LICITADOR 1
OBRES I SERVEIS VILADECANS, S.L.
NIF:B65408296
Re: E/000026-2021
Presentació: 13/04/21 a les 18:34:45h
SOBRE ÚNIC
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions (Annex núm.
1)
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la present
licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 adjunt al PCAP
de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions.
2.- Declaració responsable com a prova preliminar de l’aptitud del licitador o document
europeu únic de contractació (DEUC)
La documentació presentada no s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la
present licitació, considerant-se a tal efecte insuficient.
El licitador presenta el DEUC però no està degudament complimentat. Solament calia que
omplís la PART IV relativa als criteris de selecció i calia només emplenar el primer incís, en
sentit positiu o negatiu. En comptes d’això, omple els apartats relatius a solvència, que en
quant a l’econòmica estan bens complimentats però en quant a la tècnica no està
complimentat.
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En el RELI tampoc figuren les dades relatives a la solvència econòmica i a la solvència
tècnica.
Per economia en el procediment, no es requereix l’esmena en aquest moment i en cas que
es proposés al licitador núm. 1 com a adjudicatari, caldria requerir-lo per a que aportés el
DEUC degudament complimentat i acredités convenientment la solvència econòmica i
financera i la solvència tècnica.
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau
No s’escau.
Atesa la informació que figura en el RELI l’empresa no conforma grup empresarial.
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3)
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la present
licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
En concret, el licitador aporta, degudament complimentat, una declaració subscrita de
conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la qual indica que té una plantilla de
menys de 50 treballadors.
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres
No s’escau.
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau
No s’escau.
7.- Declaració Responsable de trobar-se inscrit al RELI O ROLECE
El licitador omple la Declaració responsable adequadament però en realitat en el RELI no
consten les dades corresponents a la solvència de l’empresa, i per tant, la documentació
facilitada es considera insuficient.
8.- Relació del personal i equips de maquinària que el licitador posarà a disposició de la
prestació del servei
La documentació presentada no s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la
present licitació, considerant-se a tal efecte insuficient, en tant no assenyala la disposició
d’un coordinador en cap dels lots.
Per economia en el procediment, no es requereix l’esmena en aquest moment i en cas que
es proposés al licitador núm. 1 com a adjudicatari, caldria requerir-lo per a que designés un
coordinador en cada lot en el que fos proposat, amb les característiques que figuren al Plec.
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9.- Proposta econòmica

Amidaments

LOT 1 = Treballs de posta a punt i recuperació de l’estat del ferm
Concepte

Pressupost base de licitació

Oferta licitador

Preus unitaris

Pressupost total

Preus
oferts

unitaris

Oferta total

Equip
de
manteniment
per
conservació
explanada, incloent
equips i personal
(jornades)

5

2.180,00 €

10.900,00€

Tot u (m3)

360

19,00 €

6.840,00 €

17 €

6.520€

TOTAL

-

-

17.740,00€

-

15.620 €

1.900 €

9.500 €

LOT 2= Treballs de manteniment de l’estat del ferm i del sistema de senyalització
Concepte

Preu unitari per la
realització de cada
inspecció
setmanal
Preu unitari per la
substitució
de
cada
pal
(mà
d'obra i material)
Preu unitari per
metro quadrat de
treballs de pintura
Preu unitari per
metro lineal de
corda
Preu unitari per
cada actuació amb
estora
(repàs
general del terreny
de
l’aparcament
amb l’estora)
TOTAL

Amidaments

Pressupost base de
licitació
Preus
Pressupost
unitaris
total màxim
màxims

16
setmanes

100,00 €

1.600,00 €

100 €

1.600 €

100 postes

30,00 €

3.000,00 €

30 €

3.000 €

150 m2

25,00 €

3.750,00 €

15€

2.250 €

200 m.l.

15,00 €

3.000,00 €

15 €

3.000 €

10
actuacions

400,00 €

4.000,00 €

300 €

3.000 €

-

-

15.350,00 €

-

12.850 €

Oferta licitador
Preus
oferts

unitaris

Oferta total

LOT 3 = Treballs de neteja de l’estacionament
Concepte

Preu/hora. Neteja
diària. Equip de 2
persones incloent
eines i vehicles
Preu/hora. Neteja
extraordinària.
Equip
de
2
persones incloent
eines i vehicles
TOTAL

Amidaments

Pressupost
base
de
licitació
Preus
Pressupost
unitaris
total màxim
màxims

135 hores

68,00 €

50 hores

-

Oferta licitador
Preus unitaris
oferts

Oferta total

9.180,00 €

66 €

8.910 €

100.00 €

5.000,00 €

66 €

3.300 €

-

14.180,00 €

-

12.210 €
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LICITADOR 2
ESTAYC, S.L.
NIF:B65534075
Re: E/000027-2021
Presentació: 13/04/21 a les 20:08:00h
SOBRE ÚNIC
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions (Annex núm.
1)
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la present
licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 adjunt al PCAP
de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions.
2.- Declaració responsable com a prova preliminar de l’aptitud del licitador o document
europeu únic de contractació (DEUC)
La documentació presentada no s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la
present licitació, considerant-se a tal efecte insuficient.
El licitador presenta el DEUC però no està degudament complimentat. Solament calia que
omplís la PART IV relativa als criteris de selecció i calia només emplenar el primer incís, en
sentit positiu o negatiu. En comptes d’això, omple els apartats relatius a solvència, que en
quant a l’econòmica indica solvència en obres però no específica en matèries objecte del
contracte i en quant a la tècnica no està complimentat.
De tota manera, el licitador presenta degudament complimentada la Declaració Responsable
Inicial de l’Annex 2-B, motiu pel qual es considera que la documentació compleix a aquest
nivell allò establert als Plecs i es pot considerar suficient i correcta.
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau
No s’escau.
Atesa la informació que figura en el RELI l’empresa no conforma grup empresarial.
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3)
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la present
licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
En concret, el licitador aporta, degudament complimentat, una declaració subscrita de
conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la qual indica que té una plantilla de
menys de 50 treballadors.
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres
No s’escau.
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau
No s’escau.
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7.- Declaració Responsable de trobar-se inscrit al RELI O ROLECE
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la present
licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
El licitador presenta la Declaració responsable de l’Annex 5 adequadament omplerta i
signada.
8.- Relació del personal i equips de maquinària que el licitador posarà a disposició de la
prestació del servei
La documentació presentada no s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la
present licitació, considerant-se a tal efecte insuficient, en tant no assenyala la disposició
d’un coordinador i d’altra banda fa referència a personal d’obra i l’objecte del contracte
consisteix en serveis de manteniment.
Per economia en el procediment, no es requereix l’esmena en aquest moment i en cas que
es proposés al licitador núm. 2 com a adjudicatari del lot 1, caldria requerir-lo per a designés
el personal que proposava adscriure al servei amb les característiques que figuren al Plec.

7.- Proposta econòmica

Amidaments

LOT 1 = Treballs de posta a punt i recuperació de l’estat del ferm
Concepte

Pressupost base de licitació

Oferta licitador

Preus unitaris

Pressupost total

Preus
oferts

unitaris

Oferta total

Equip
de
manteniment
per
conservació
explanada, incloent
equips i personal
(jornades)

5

2.180,00 €

10.900,00€

Tot u (m3)

360

19,00 €

6.840,00 €

18 €

6.480 €

TOTAL

-

-

17.740,00€

-

15.480 €

1.800 €

9.000 €
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LICITADOR 3
LA CICA PROJECTS AND SERVICES, S.L.
NIF:B63876494
Re: E/000028-2021
Presentació: 14/04/21 a les 12:33:18h
SOBRE ÚNIC
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions (Annex núm.
1)
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la present
licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 adjunt al PCAP
de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions.
2.- Declaració responsable com a prova preliminar de l’aptitud del licitador o document
europeu únic de contractació (DEUC)
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la present
licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
El licitador ha aportat DEUC degudament complimentat, considerant-se a tal efecte suficient i
correcte.
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau
No s’escau.
D’acord amb la informació que figura en el RELI no conforma grup empresarial.
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3)
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la present
licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
En concret, el licitador aporta, degudament complimentat, una declaració subscrita de
conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la qual indica que té una plantilla de
d’entre 50 i 250 treballadors i està en disposició d’aportar la documentació acreditativa
conforme està integrada per un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2% o
de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art.2 del Reial Decret
364/2005, de 8 d’abril .
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres
No s’escau.
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau
No s’escau.
7.- Declaració Responsable de trobar-se inscrit al RELI O ROLECE
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la present
licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
El licitador presenta la Declaració responsable de l’Annex 5 adequadament omplerta i
signada.
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8.- Relació del personal i equips de maquinària que el licitador posarà a disposició de la
prestació del servei
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la present
licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
El licitador presenta la Declaració responsable de l’Annex 6 adequadament omplerta i
signada, comprometent-se a posar a disposició de la prestació del servei el personal i
maquinària requerits al Plec.

9.- Proposta econòmica

Amidaments

LOT 1 = Treballs de posta a punt i recuperació de l’estat del ferm
Concepte

Pressupost base de licitació

Oferta licitador

Preus unitaris

Pressupost total

Preus
oferts

unitaris

Oferta total

Equip
de
manteniment
per
conservació
explanada, incloent
equips i personal
(jornades)

5

2.180,00 €

10.900,00€

Tot u (m3)

360

19,00 €

6.840,00 €

17,85 €

6.426 €

TOTAL

-

-

17.740,00€

-

15.246 €

1.764 €

8.820 €

LOT 2= Treballs de manteniment de l’estat del ferm i del sistema de senyalització
Concepte

Preu unitari per la
realització de cada
inspecció
setmanal
Preu unitari per la
substitució
de
cada
pal
(mà
d'obra i material)
Preu unitari per
metro quadrat de
treballs de pintura
Preu unitari per
metro lineal de
corda
Preu unitari per
cada actuació amb
estora
(repàs
general del terreny
de
l’aparcament
amb l’estora)
TOTAL

Amidaments

Pressupost base de
licitació
Preus
Pressupost
unitaris
total màxim
màxims

16
setmanes

100,00 €

1.600,00 €

81,05 €

100 postes

30,00 €

3.000,00 €

24,32 €

150 m2

25,00 €

3.750,00 €

20,26 €

3.039,48 €

200 m.l.

15,00 €

3.000,00 €

12,16 €

2.431,58 €

10
actuacions

400,00 €

4.000,00 €

324,21 €

3.242,11 €

-

-

15.350,00 €

-

12.441,59 €

Oferta licitador
Preus
oferts

unitaris

Oferta total

1.296,84 €

2.431,58 €
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LOT 3 = Treballs de neteja de l’estacionament
Concepte

Preu/hora. Neteja
diària. Equip de 2
persones incloent
eines i vehicles
Preu/hora. Neteja
extraordinària.
Equip
de
2
persones incloent
eines i vehicles
TOTAL

Amidaments

Pressupost
base
de
licitació
Preus
Pressupost
unitaris
total màxim
màxims

135 hores

68,00 €

50 hores

-

Oferta licitador
Preus unitaris
oferts

Oferta total

9.180,00 €

47,27 €

6.380,87 €

100.00 €

5.000,00 €

69,51 €

3.475,42 €

-

14.180,00 €

-

9.856,29 €

6. A les 17:40 hores del dia 15 d’abril de 2021, es suspèn la sessió per tal que el tècnic
Responsable del Contracte pugui procedir a elaborar l’Informe tècnic de Valoració de les
ofertes presentades i que han pogut ésser obertes.

7. Es reprèn la sessió a les 08:15 hores del dia 19 d’abril de 2021, i es procedeix en primer lloc, a
la vista de l’Informe emès pel tècnic de Viqual, a realitzar la valoració de les ofertes, d’acord
amb els criteris continguts al Plec de Clàusules Administratives, que són els següents:

1

“CRITERIS DE VALORACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la Mesa de
contractació, d’acord amb els següents criteris de valoració:

Oferta econòmica (fins a 100 punts).
L’oferta més econòmica obtindrà la màxima puntuació. La puntuació es
calcularà aplicant la fórmula següent:

𝑂𝑖 − 𝑂𝑇
𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ×
𝑂𝑚𝑖𝑛− 𝑂𝑇

1
2

On:
Pi = Puntuació de l’oferta analitzada
Pmax = Puntuació màxima
Oi = Oferta de preu analitzada
OT = Oferta tipus (import de licitació)
Omin = Oferta admesa més econòmica
Restaran excloses aquelles ofertes que superin el pressupost base de licitació
senyalat i/o qualsevol dels preus unitaris indicats al present Plec.
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que
impedeixin conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la.
S’ha d’especificar clarament i de manera separada el tipus d’IVA que s’aplica.
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En cas de discrepància en les xifres expressades numèricament i les
expressades en lletres, l’òrgan de contractació tindrà en compte les quantitats
expressades en lletres.

Ofertes desproporcionades o temeràries

Es consideraran en principi desproporcionades o temeràries les ofertes en que
la baixa oferta respecte del PBL sigui major a la BMR de les ofertes
presentades + 5 unitats percentuals.
La mitjana de les ofertes presentades per a la determinació de la baixa
temerària es calcularà com a mitjana aritmètica de les ofertes presentades a la
licitació.
Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referència
(BMR) de les ofertes es calcularà excloent-hi les dues ofertes més
econòmiques i les dues ofertes més cares, sense perjudici d’allò previst a
l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació es troba entre la franja de menys de
deu (10) a cinc (5) , la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les ofertes es
calcularà excloent-hi l’oferta més econòmica i la oferta més cara, sense
perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació es inferior a 5, la Baixa Mitjana de
Referència (BMR) de les ofertes es calcularà tenint en compte totes les ofertes
presentades sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei
de Contractes.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació
sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que
consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, el
que haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini
que s’atorgui a tal efecte. (màxim 5 dies hàbils).
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades i l’assessorament
tècnic oportú, la Mesa de Contractació acordarà la seva acceptació o no.
En el cas que la Mesa de Contractació NO accepti la justificació presentada pel
licitador, en proposarà la seva exclusió a l’Òrgan de Contractació.
En el cas que la Mesa de Contractació SI accepti la justificació presentada pel
licitador, en proposarà la seva admissió a l’Òrgan de Contractació.
No hi haurà baixa temerària en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes.
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria
amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basi en consideracions
diferents, s’entendrà que adopta els motius continguts en la proposta de la
Mesa.

La puntuació màxima de cada lot serà de 100 punts.
A efectes de la valoració de les ofertes, VIQUAL podrà demanar els aclariments
o concrecions que consideri convenients als licitadors afectats. Aquesta petició
en cap cas permetrà als licitadors modificar l’oferta presentada.
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LOT 1
Oferta 1 LOT 1 Treballs de posta a punt i recuperació de l’estat del ferm
Nom empresa: OBRES I SERVEIS VILADECANS, S.L.
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica .......................................... 67,01 punts

Oferta econòmica .................................................................................. ........... de 0 a 100 punts

La proposta econòmica ofertada per l’entitat OBRES I SERVEIS VILADECANS, S.L. és
per un import de 16.620,00 € import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (3.490,20.€);
pel que l’import total serà de 20.11 ,20 € (IVA inclòs). Aquest pressupost suposa una
baixa del 6,31 % respecte el pressupost de 17.740,00 € (IVA exclòs) contingut al projecte
aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat.
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 67,01 punts.
Oferta 2 LOT 1 Treballs de posta a punt i recuperació de l’estat del ferm
Nom empresa: ESTAYC, S.L.
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica .......................................... 95,19 punts

Oferta econòmica .................................................................................. ........... de 0 a 100 punts

La proposta econòmica ofertada per l’entitat ESTAYC, S.L. és per un import de
15.480,00€ import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (.3.250,80.€); pel que l’import
total serà de 18.730,80 € (IVA inclòs). Aquest pressupost suposa una baixa del 12,74 %
respecte el pressupost de 17.740,00 € (IVA exclòs) contingut al projecte aprovat; ajustantse al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat.
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 95,19 punts.
Oferta 3 LOT 1 Treballs de posta a punt i recuperació de l’estat del ferm
Nom empresa: LA CICA PROJECTS AND SERVICES, S.L.
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica ..............................................100 punts

Oferta econòmica .................................................................................. ........... de 0 a 100 punts

La proposta econòmica ofertada per l’entitat LA CICA PROJECTS AND SERVICES, S.L.
és per un import de 15.246,00 € import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA
(3.201,66.€); pel que l’import total serà de 18.447,66 € (IVA inclòs). Aquest pressupost
suposa una baixa del 14,06 % respecte el pressupost de 17.740,00 € (IVA exclòs)
contingut al projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat.
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 100 punts.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LOT 2
Oferta 1 LOT 2 Treballs de manteniment de l’estat del ferm i del sistema de senyalització
Nom empresa: OBRES I SERVEIS VILADECANS, S.L.
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica .......................................... 92,71 punts

Oferta econòmica .................................................................................. ........... de 0 a 100 punts

La proposta econòmica ofertada per l’entitat OBRES I SERVEIS VILADECANS, S.L. és
per un import de 12.850,00 € import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (2.698,50€);
pel que l’import total serà de 15.548,50 € (IVA inclòs). Aquest pressupost suposa una
baixa del 16,29 % respecte el pressupost de 15.350,00 € (IVA exclòs) contingut al
projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat.
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 92,71 punts.

Oferta 3 LOT 2 Treballs de manteniment de l’estat del ferm i del sistema de senyalització
Nom empresa: LA CICA PROJECTS AND SERVICES, S.L.
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica ..............................................100 punts

Oferta econòmica .................................................................................. ........... de 0 a 100 punts

La proposta econòmica ofertada per l’entitat LA CICA PROJECTS AND SERVICES, S.L.
és per un import de 12.441,59 € import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA
(2.612,73€); pel que l’import total serà de 15.504,32 € (IVA inclòs). Aquest pressupost
suposa una baixa del 29.87 % respecte el pressupost de 15.350,00 € (IVA exclòs)
contingut al projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat.
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 100 punts.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LOT 3
Oferta 1 LOT 3 Treballs de neteja de l’estacionament
Nom empresa: OBRES I SERVEIS VILADECANS, S.L.
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica ......................................... 67,50 punts

Oferta econòmica .................................................................................. ........... de 0 a 100 punts

La proposta econòmica ofertada per l’entitat OBRES I SERVEIS VILADECANS, S.L. és
per un import de 12.210,00 € import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (2.564,10.€);
pel que l’import total serà de 14.774,10 € (IVA inclòs). Aquest pressupost suposa una
baixa del 13,89 % respecte el pressupost de 14.180,00 € (IVA exclòs) contingut al
projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat.
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 67,50 punts.
Oferta 3 LOT 3 Treballs de neteja de l’estacionament
Nom empresa: LA CICA PROJECTS AND SERVICES, S.L.
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica ..............................................100 punts

Oferta econòmica .................................................................................. ........... de 0 a 100 punts

La proposta econòmica ofertada per l’entitat LA CICA PROJECTS AND SERVICES, S.L.
és per un import de 9.856,29 € import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (2.069,82
€); pel que l’import total serà de 11.926,11 € (IVA inclòs). Aquest pressupost suposa una
baixa del 44,44 % respecte el pressupost de 14.180,00 € (IVA exclòs) contingut al
projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat.
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 100 punts.
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8. El resum de les ofertes és el següent:
LOT 1: OFERTES ORDENADES PER ORDRE DE PRESENTACIÓ
NÚM.
RAÓ SOCIAL
LICITADOR

IMPORT
OFERTA

PUNTUACIÓ

% BAIXA

1 OBRES I SERVEIS VILADECANS, S.L.

16.620,00

67,01

6,31

2 ESTAYC, S.L.
LA CICA PROJECTS AND SERVICES,
3
S.L.

15.480,00

95,19

12,74

15.246,00

100

14,06

IMPORT
OFERTA

PUNTUACIÓ

% BAIXA

15.246,00

100

14,06

15.480,00

95,19

12,74

16.620,00

67,01

6,31

LOT 1: OFERTES ORDENADES PER ORDRE DE PUNTUACIÓ
NÚM.
RAÓ SOCIAL
LICITADOR

LA CICA PROJECTS AND SERVICES,
S.L.
2 ESTAYC, S.L.
3

1 OBRES I SERVEIS VILADECANS, S.L.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOT 2: OFERTES ORDENADES PER ORDRE DE PRESENTACIÓ
NÚM.
RAÓ SOCIAL
LICITADOR

1 OBRES I SERVEIS VILADECANS, S.L.
LA CICA PROJECTS AND SERVICES,
3
S.L.

IMPORT
OFERTA

PUNTUACIÓ

% BAIXA

12.850,00

92,71

16,29

12.441,59

100

29,87

IMPORT
OFERTA

PUNTUACIÓ

% BAIXA

12.441,59

100

29,87

12.850,00

92,71

16,29

LOT 2: OFERTES ORDENADES PER ORDRE DE PUNTUACIÓ
NÚM.
RAÓ SOCIAL
LICITADOR

LA CICA PROJECTS AND SERVICES,
S.L.
1 OBRES I SERVEIS VILADECANS, S.L.
3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------LOT 3: OFERTES ORDENADES PER ORDRE DE PRESENTACIÓ
NÚM.
RAÓ SOCIAL
LICITADOR

1 OBRES I SERVEIS VILADECANS, S.L.
LA CICA PROJECTS AND SERVICES,
3
S.L.

IMPORT
OFERTA

PUNTUACIÓ

% BAIXA

12.210,00

67,5

14,06

9.856,29

100

44,44
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LOT 3: OFERTES ORDENADES PER ORDRE DE PUNTUACIÓ
NÚM.
RAÓ SOCIAL
LICITADOR

LA CICA PROJECTS AND SERVICES,
S.L.
1 OBRES I SERVEIS VILADECANS, S.L.
3

IMPORT
OFERTA

PUNTUACIÓ

% BAIXA

9.856,29

100

44.44

12.210,00

67,5

14,06

9. Atès que la Baixa Mitja de Referència en el LOT 1 es situa en el 11, 04.%, d’acord amb el
següent càlcul:
((-6.31)+(-12,74)+(14,06)=33.11)/3 = 11.04 = BMR
Presumpció d’anormalitat = 11.04 +5 = 16.04 %
No existeix cap oferta que superi el 16.04% de baixa, i per tant no hi han ofertes amb
presumpció de anormalitat.

10. Atès que en el Lot 2 només hi ha dos licitadors, no correspon determinar presumpció d’
anormalitat

11. Atès que en el Lot 3 només hi ha dos licitadors, no correspon determinar presumpció d’
anormalitat

12. Es comprova que el licitador núm. 3, l’empresa LA CICA PROJECTS AND SERVICES, S.L. és la que
ha realitzat la millor oferta en els tres lots.
13. A continuació es comprova que l’empresa LA CICA PROJECTS AND SERVICES, S.L. està inscrita
al Registre ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES, està degudament constituïda, el
signant de la proposició té poder bastant per a formular l’oferta i que no està incursa en
prohibició de contractar, tal com acredita el certificat emès electrònicament pel ROLECE que
obra a l’expedient.

14. Es proposa a l’Òrgan de Contractació adjudicar el LOT 1 (Treballs de posta a punt i
recuperació de l’estat del ferm) del contracte de SERVEIS CONSISTENTS EN EL
MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA
MURTRA DE VILADECANS, a favor del licitador núm. 3 (LA CICA PROJECTS AND
SERVICES, S.L.), per import de QUINZE MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS
(15.246€), en haver estat el licitador que ha obtingut la obtingut la millor puntuació en aplicació
dels criteris d’adjudicació previstos al PCAP.

15. Es proposa a l’Òrgan de Contractació adjudicar el LOT 2 (Treballs de manteniment de l’estat
del ferm i del sistema de senyalització) del contracte de SERVEIS CONSISTENTS EN EL
MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA
MURTRA DE VILADECANS, a favor del licitador núm. 3 (LA CICA PROJECTS AND
SERVICES, S.L.), per import de DOTZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (12.441,59€), en haver estat el licitador que ha obtingut la
obtingut la millor puntuació en aplicació dels criteris d’adjudicació previstos al PCAP.

16. Es proposa a l’Òrgan de Contractació adjudicar el LOT 3 (Treballs de neteja de
l’estacionament) del contracte de SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA
ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS, a
favor del licitador núm. 3 (LA CICA PROJECTS AND SERVICES, S.L.), per import de NOU
MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (9.856,29€), en
haver estat el licitador que ha obtingut la obtingut la millor puntuació en aplicació dels criteris
d’adjudicació previstos al PCAP.
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17. Per últim, es requerirà a l’empresa proposada com a adjudicatària (LA CICA PROJECTS AND
SERVICES, S.L.) per tal que, en el termini de set (7) dies hàbils, constitueixi les garanties
definitives per import de MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
(1.877,19€) i aporti la següent documentació:
•

L’acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat
Social, mitjançant el lliurament dels documents que es relacionen a continuació:
a) En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de l’impost
sobre activitats econòmiques i estigui obligada al pagament d’aquest, el
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf
corresponent a l’objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la
declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de
l’impost.
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels
supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a l’article 82 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que
ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el
cens d’obligats tributaris.
b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
expedit per l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. El darrer certificat que
consta el RELI és del mes de desembre de 2020.
c) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. El darrer certificat
que consta el RELI és del mes de desembre de 2020.
d) Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la
inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració. El darrer
certificat que consta el RELI és del mes de desembre de 2020.
e) Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Viladecans acreditatiu de la
inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració.

•

Garantia definitiva per import de MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS
AMB DINOU CÈNTIMS (1.877,19€), d’acord amb allò previst al Plec.

•

Documentació acreditativa de l’aptitud per a contractar del licitador
(documentació descrita a la clàusula 6 del present Plec referent a la capacitat,
personalitat, solvència i manca de prohibicions de contractar del licitador), i en
concret la que no figuri inscrita en el RELI :
▪

Una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció al
Registre.

▪

Còpia compulsada del D.N.I. vigent: el que figura en el RELI està
caducat

▪

La documentació acreditativa de la seva aptitud que no figuri inscrita
al Registre
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•

Acreditació del compliment de les condicions socials de treball mitjançant
documents que acreditin el número total de la plantilla de l’empresa i les
persones contractades amb discapacitat, de forma que s’acrediti el mínim del
2%.

•

Personal que el licitador adscriurà al servei, indicant noms, cognoms, DNI, i
titulació i Curriculum quan així es requereixi en el Plec.

•

Aportació dels comptes anuals corresponents a l’any 2019, que no figuren
inscrites al Registre Electrònic d’Empreses licitadores i acreditació dels serveis
de similar naturalesa a la del contracte, realitzats durant l’any 2019, amb
indicació del destinatari públic o privat i l’import dels mateixos.

Per tot l’anterior, la Mesa de Contractació adopta els següents:

ACORDS
PRIMER.- NO ADMETRE a la licitació a l’empresa IPRES, per no haver tramés les paraules clau
abans de l’apertura del sobre únic, i per tant, haver estat impossible l’obertura de la
seva oferta.
SEGON.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present proposta
d’adjudicació, el licitador núm. 3 (LA CICA PROJECTS AND SERVICES, S.L.), ha
estat el que ha obtingut la millor puntuació en aplicació dels criteris d’adjudicació
previstos al PCAP, en els següents lots:
LOT 1: Treballs de posta a punt i recuperació de l’estat del ferm
LOT 2: Treballs de manteniment de l’estat del ferm i del sistema de senyalització
LOT 3: Treballs de neteja de l’estacionament
TERCER.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del contracte de
SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT
REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS, LOT 1 (Treballs de
posta a punt i recuperació de l’estat del ferm), a favor del licitador núm. 3 ((LA
CICA PROJECTS AND SERVICES, S.L.), per import de QUINZE MIL DOS-CENTS
QUARANTA-SIS EUROS (15.246€), en haver estat el licitador que ha obtingut la
obtingut la millor puntuació en aplicació dels criteris d’adjudicació previstos al PCAP.
QUART.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del contracte de
SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT
REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS, LOT 2 (Treballs de
manteniment de l’estat del ferm i del sistema de senyalització), a favor del licitador
núm. 3 ((LA CICA PROJECTS AND SERVICES, S.L.), per import de DOTZE MIL
QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
(12.441,59€), en haver estat el licitador que ha obtingut la obtingut la millor puntuació
en aplicació dels criteris d’adjudicació previstos al PCAP.
CINQUÈ.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del contracte de
SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT
REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS, LOT 3 (Treballs de
neteja de l’estacionament), a favor del licitador núm. 3 ((LA CICA PROJECTS AND
SERVICES, S.L.), per import de NOU MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS
AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (9.856,29€), en haver estat el licitador que ha obtingut la
obtingut la millor puntuació en aplicació dels criteris d’adjudicació previstos al PCAP.
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SISÈ.-

REQUERIR a l’empresa LA CICA PROJECTS AND SERVICES, S.L. per tal que en
el termini de set (7) dies hàbils constitueixi la garantia definitiva per import de MIL
VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (1.877,19€) i aporti la
següent documentació:
a) En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de l’impost
sobre activitats econòmiques i estigui obligada al pagament d’aquest, el
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf
corresponent a l’objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la
declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de
l’impost.
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels
supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a l’article 82 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que
ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el
cens d’obligats tributaris.
b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
expedit per l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. El darrer certificat que
consta el RELI és del mes de desembre de 2020.
c) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. El darrer certificat
que consta el RELI és del mes de desembre de 2020.
d) Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la
inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració. El darrer
certificat que consta el RELI és del mes de desembre de 2020.
e) Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Viladecans acreditatiu de la
inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració.
•

Garantia definitiva per import de MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS
AMB DINOU CÈNTIMS (1.877,19€), d’acord amb allò previst al Plec.

•

Documentació acreditativa de l’aptitud per a contractar del licitador
(documentació descrita a la clàusula 6 del present Plec referent a la capacitat,
personalitat, solvència i manca de prohibicions de contractar del licitador), i en
concret la que no figuri inscrita en el RELI :
▪

Una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció al
Registre.

▪

Còpia compulsada del D.N.I. vigent: el que figura en el RELI està
caducat

▪

La documentació acreditativa de la seva aptitud que no figuri inscrita
al Registre

•

Acreditació del compliment de les condicions socials de treball mitjançant
documents que acreditin el número total de la plantilla de l’empresa i les
persones contractades amb discapacitat, de forma que s’acrediti el mínim del
2%.

•

Personal que el licitador adscriurà al servei, indicant noms, cognoms, DNI, i
titulació i Curriculum quan així es requereixi en el Plec.
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•

Aportació dels comptes anuals corresponents a l’any 2019, que no figuren
inscrites al Registre Electrònic d’Empreses licitadores i acreditació dels serveis
de similar naturalesa a la del contracte, realitzats durant l’any 2019, amb
indicació del destinatari públic o privat i l’import dels mateixos.

Un cop finalitzat l'acte, la presidenta el dona per acabat i signa aquesta acta juntament amb els
vocals i la secretaria.

Carmen Vidal Trabalón
Presidenta

Rosa Gallardo Romero
Vocal

Albert Diaz Menéndez
Vocal

Isabel Marín Garreta
Secretària

Daniel García Gasca
Vocal
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