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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE
NÚMERO 2 RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DEL PAVELLÓ ESPORTIU PAV-2 FASE 1 A L'ESCOLA CASSIÀ COSTAL
     

:
:

18 d'abril de 2017

També hi és present el representant de l'empresa SERVEI INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES
EMPORDÀ, SL (SEITEC)

13:00

: Sala de Junta de Govern Local

L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 2 que conté la proposició relativa als
criteris d'adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges de les
proposicions presentades en la licitació convocada per a l'adjudicació de les obres de
construcció del Pavelló esportiu PAV-2 FASE 1 a l'escola Cassià Costal per un import de
813.409,79€, IVA exclòs, i un termini d'execució de 6 mesos.

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de data 30 de març de 2016, i la Secretària
llegeix les disposicions legals aplicables, especialment l'article 320 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 (TRLCSP) i l'article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

En relació a l'admissió de les empreses licitadores, passat el termini concedit per esmenar
els defectes i les omissions detectades en la documentació de caràcter general presentada
per les empreses SERVEI INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES EMPORDÀ, SL (SEITEC),
EDIFISA ENTER SL, GRUPO TECNO-CONRAD, SL i ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS
SL, CONSTRUCCIONS JAEN VALLES SL la Mesa determina que 
aquestes s'ajusten als criteris de selecció establerts en el Plec de clàusules administratives
particulars.

- Vocals:  

Sra. Sílvia Paneque Sureda, tinenta d'alcalde d'Igualtat, Drets socials,
Treball, Joventut i Seguretat de la Corporació.

Sr. Joan Alcalà i Quiñones, tinent d'alcalde d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i
Via Pública de la Corporació.
Sr. Joaquim Roura Poch, arquitecte municipal de la Corporació.
Sra. Laia Pélach Saget, portaveu del grup municipal  CUP-Crida per Girona
de la Corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres de la
Corporació.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, secretari delegat de la Corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.

-

-
-

-

-
-

Sra. Elisabet Sureda Costa, tècnica de Contractació i Compres de la
Corporació.

- Secretària:

- Presidenta



L'empresa TERRA ELVIRA SL queda exclosa del procediment per no haver esmenat la
documentació requerida dins el termini establert.

La Presidenta dóna compte que han estat admeses en la licitació, les proposicions
presentades per les següents empreses:

      1.- M I J GRUAS SA
      2.- RUBAU TARRES, SAU, amb NIF A17018813
      3.- SERVEI INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES EMPORDÀ, SL, amb NIF B17613563
      4.- TOP PROYECTOS Y CONTARTAS SL
      5.- CONSTRUCCIONS JAEN VALLES SL
      7.- EDIFISA ENTER SL
      8.- ARGON INFORMATICA, SA, amb NIF A17154006
      9.- GRUPO TECNO-CONRAD, SL, amb NIF B65798282
     10.- ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL, amb NIF B65675365

Es convida al licitador interessat a que puguin comprovar que els sobres que contenen les
ofertes són a la Mesa i en les mateixes condicions en què es van lliurar, alhora que se'l
convida a manifestar els dubtes i demanar els aclariments que consideri necessaris.

La Presidenta de la Mesa ordena l'obertura del sobre número 2, donant a conèixer el seu
contingut:

- Oferta número 1:  

- Oferta número 2:  

- Oferta número 3:  

- Oferta número 4:  

- Oferta número 5:  

presentada per l'empresa M I J GRÚAS, SA, pel preu de 651.541,24 Euros, IVA exclòs i
un termini de garantia de 4 anys.
Millores del projecte, propsta ignifugació per fase 2: SI
Millores del projecte, proposta major eficiència tèrmica: SI
Millores en el porcés constructiu - seguretat obra: 75 dies

presentada per l'empresa RUBAU TARRES, SAU, pel preu de 731.662,08 Euros, IVA
exclòs i un termini de garantia de 4 anys.
Millores del projecte, proposta ignifugació per fase 2: SI
Millores del projecte, proposta major eficiència tèrmica: SI
Millores en el porcés constructiu - seguretat obra: 75 dies

presentada per l'empresa SERVEI INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES EMPORDÀ, SL, pel
preu de 585.655,05 Euros, IVA exclòs i un termini de garantia de 4 anys.
Millores del projecte, proposta ignifugació per fase 2: SI
Millores del projecte, proposta major eficiència tèrmica: SI
Millores en el porcés constructiu - seguretat obra: SI

presentada per l'empresa TOP, PROYECTOS Y CONTRACTAS, SL, pel preu de
762.978,38 Euros, IVA exclòs i un termini de garantia de 4 anys.
Millores del projecte, proposta ignifugació per fase 2: SI
Millores del projecte, proposta major eficiència tèrmica: SI
Millores en el porcés constructiu - seguretat obra: 75 dies



- Oferta número 7:  

- Oferta número 8:  

- Oferta número 9:  

- Oferta número 10:  

presentada per l'empresa CONSTRUCCIONS JAEN VALLES S L, pel preu de 764.605,20
Euros, IVA exclòs i un termini de garantia de 4 anys.
Millores del projecte, proposta ignifugació per fase 2: SI
Millores del projecte, proposta major eficiència tèrmica: SI
Millores en el porcés constructiu - seguretat obra: 75 dies

presentada per l'empresa EDIFISA ENTER SL, pel preu de 697.000,00 Euros, IVA exclòs
i un termini de garantia de 4 anys.
Millores del projecte, proposta ignifugació per fase 2: SI
Millores del projecte, proposta major eficiència tèrmica: SI
Millores en el porcés constructiu - seguretat obra: 75 dies

presentada per l'empresa ARGON INFORMATICA, SA, pel preu de 746.911,00 Euros,
IVA exclòs i un termini de garantia de 4 anys.
Millores del projecte, proposta ignifugació per fase 2: SI
Millores del projecte, proposta major eficiència tèrmica: SI
Millores en el porcés constructiu - seguretat obra: 75 dies

presentada per l'empresa GRUPO TECNO-CONRAD, SL, pel preu de 674.723,42 Euros,
IVA exclòs i un termini de garantia de 4 anys.
Millores del projecte, proposta ignifugació per fase 2: SI
Millores del projecte, proposta major eficiència tèrmica: SI
Millores en el porcés constructiu - seguretat obra: 75 dies

presentada per l'empresa ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL, pel preu de 752.504,33
Euros, IVA exclòs i un termini de garantia de 4 anys.
Millores del projecte, proposta ignifugació per fase 2: SI
Millores del projecte, proposta major eficiència tèrmica: SI
Millores en el porcés constructiu - seguretat obra: SI

Tenint en compte que d'acord amb la clàusula XII.A.4 del plec de clàusules administratives
particulars i el model de proposició que consta en el mateix, el criteri d'adjudicació relatiu a
les millores en el procés constructiu - seguretat de l'obra, es valora en funció dels dies de
vigilància de la porta d'accés, es deixa constància que tant l'empresa SERVEI
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES EMPORDÀ, SL (SEITEC) com l'empresa ARTIFEX
INFRAESTRUCTURAS SL manifesten que aportaran aquesta millora, però no indiquen els
dies de vigilància, per la qual cosa aquest criteri ha de puntuar-se amb 0 punts en ambdós
casos, degut a que no aporten la informació necessària per tal que es pugui valorar
objectivament.
   
La Mesa acorda fer tramesa de les anteriors ofertes i de l'expedient administratiu a l'Àrea
d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, per tal que s'emeti l'informe de les
proposicions econòmiques així com la valoració de les mateixes.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:10h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.



Elisabet Sureda Costa

La secretària

Sílvia Paneque Sureda

Vist i plau
La presidenta


