Data de la sessió: 20/07/2016
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N802/U056/2014/000020
Descripció
Aprovació de la classificació de les proposicions presentades al procediment negociat sense
publicitat, per a la contractació de les obres definides al POMO del ramal d 'enllaç amb el carrer
Primer de Maig a la carretera BV-2002
Relació de fets i fonaments jurídics
En data 17 de març de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra
municipal ordinària del ramal d'enllaç amb el carrer Primer de Maig a la carretera BV-2002
(X116/2014/000007), amb un pressupost de 151.080,89 (IVA exclòs);
En sessió de data 28 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars, i la convocatòria mitjançant procediment
negociat sense publicitat de la contractació de les obres definides pel Projecte d'obra municipal
ordinària de millora de la seguretat vial al carrer Molí Vell (N802/U056/2014/000020);
Es va consultar a les següents empreses, que van presentar la seva proposta en el termini establert:
- Construcciones y Rehabilitaciones Vicenç SL (RGE 20.504 , de data 15/09/2014)
- Obres i Serveis Roig SA (RGE 20.553, de data 15/09/2014)
- Tecnologia de Firmes SA (RGE 20.561, de data 15/09/2014)
- Eurocatalana Obres i Serveis SL (RGE 20.583 , de data 15/09/2014)
- GrupMas Constructors SLU (RGE 20.589 , de data 15/09/2014)
- Cromsa Construcción y Medioambiente SA (RGE 20.626, de data 15/09/2014)
La tramitació de l'expedient de contractació va resultar afectada pels motius que consten a l'expedient
i, resolta la problemàtica plantejada es va atorgar a les empreses admeses un termini per que
comuniquesin a l'Ajuntament si mantenien l'oferta presentada. La totalitat de les empreses
consultades van confirmar el seu interés en pendre part en el procediment de contractació i que
mantenien la seva oferta; havent estat objecte d'estudi les ofertes i la documentació presentada en el
termini establert a la convocatòria,
Una vegada estudiades les proposicions presentades per portar a terme les esmentades obres;
Vist l'informe de la cap del servei d'Infraestructures i Espai Públic de valoració d 'ofertes, emès en data
11 de juliol de 2016, que s'annexa a l'expedient;
Vista l'acta de la Comissió Tècnica de Contractació que va tenir lloc en data 14 de juliol de 2016, que
proposa la classificació de les empreses admeses a la licitació i que ha elaborat la proposta favorable
a l'empresa Obres i Serveis Roig SA;
Atès l’establert als articles 169 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació de
l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat ;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/07/2016 ;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret
número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de competències
en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de
Llobregat,
Proposta d 'acord

PRIMER- APROVAR la classificació de les proposicions de les empreses admeses a la licitació per a
la contractació d'obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària del ramal d'enllaç amb el
carrer Primer de Maig a la carretera BV-2002 (N802/U056/2014/000020), mitjançant procediment
negociat sense publicitat; d'acord amb la valoració de la proposició efectuada per la Comissió
Tècnica de Contractació que va tenir lloc en data 14 de juliol de 2016. La puntuació ha estat atorgada
en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a la clàusula 7 del plec de clàusules
administratives particulars que ha regit la licitació . La classificació en ordre decreixent ha estat:
- Obres i Serveis Roig SA: 97,5 punts
- Tecnologia de Firmes SA: 96,07 punts
- GrupMas Constructors SLU: 85,91 punts
- Construcciones y Rehabilitaciones Vicenç SL : 83,57 punts
- Eurocatalana Obres i Serveis SL: 67,77 punts
- Cromsa Construcción y Medioambiente SA: 25,3 punts
SEGON- REQUERIR a l'empresa Obres i Serveis Roig SA (amb CIF A-08 743 098 ), perquè, dins el
termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti la següent
documentació d'acord amb l'establert a la clàusula 8 del plec de clàusules particulars :
1- Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI
haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a
la persona o entitat, i l'escriptura de constitució de la societat o entitat. Així mateix, els actes i acords
continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre
quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar
s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si
s’escau, en el corresponent registre oficial. L’anterior documentació haurà de ser validada a la
Secretaria d'aquest Ajuntament. Per efectuar aquest tràmit caldrà exhibir l'original de l'escriptura.
2- Acreditació de què el licitador es troba al corrent del pagament de l’impost sobre activitats
econòmiques.
3- Document acreditatiu de la solvència econòmica, financera i tècnica exigida a la clàusula 4.2 del
plec.
4- Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
5- Document original d’acreditació de les dades de transferència bancària amb la certificació de
l’entitat bancària corresponent, segons model normalitzat que es pot descarregar a la pàgina web de
l’Ajuntament www.santboi.cat, a l’apartat de tràmits: lliurament i registre de factures de proveïdors .
6- Document d'ingrés de la garantia definitiva per l'import equivalent al 5% de l'import adjudicat (IVA
exclòs) per import de 5.449,02 €
Els empresaris inscrits en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya podran substituir la documentació esmentada a l'apartat anterior pel certificat vigent
acreditatiu d'aquella inscripció i les dades necessàries per a la seva consulta i obtenció d'ofici. En
qualsevol cas, hauran d'aportar la documentació que s'exigeix expressament en aquest procediment
si no consta reflectida en l'esmentat certificat.
Cas de no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta i es requerirà al segon classificat .
TERCER- NOTIFICAR aquest acord a les empreses presentades, de conformitat amb allò previst a
l'article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
QUART- PUBLICAR aquest acord al web municipal -perfil del contractant- de conformitat amb allò
establert a l'article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és de tràmit de caràcter qualificat, podeu interposar recurs de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la
desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a
comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de
forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu:
VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

