PARCTEC VIC, SL

ACTA D’OBERTURA DE SOBRES NÚM. 2 I 2-A

EXPEDIENT NÚM. 1/11
PROCEDIMENT RESTRINGIT TRAMITAT PER CONTRACTAR L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE
RESTAURACIÓ DE LA CASA DE CONVALESCÈNCIA PER A LA CONSTRUCCIÓ I ENTRADA
EN FUNCIONAMENT D’UNA INCUBADORA TECNOLÒGICA I D’UNS ESPAIS PER A
GRUPS DE RECERCA AL CENTRE DE SERVEIS AVANÇATS DEL FUTUR PARC DEL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ DE VIC

Identificació de la sessió
Núm.: 3/12
Data: 1 de febrer de 2012
Horari: de 14.35 a 15.00 h
Lloc: Seu social de Parctec Vic, SL
Persones assistents
Mesa de contractació: President: Josep Arimany Manso
Vicepres.: Joan Turró Vicens, per delegació del senyor Jordi
Montaña Matosas, que excusa l’assistència
Vocals:
Jacint Raurell Bernadà
Joan Turró Vicens
Secretari: Josep Terradellas Cirera
Altres persones:

de Parctec Vic, SL:
de l’Ajuntament de Vic:
de Badia Advocats, SLP:

Representants de licitadors:

Antoni Mora Puigví
Miquel Autet Gubieras
Jordi Grau Cardús

Cap

Desenvolupament de la sessió
Les persones assistents que integren la mesa de contractació designada per al present
procediment procedeixen a donar compliment a allò que preveu la clàusula 18 del plec
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de clàusules particulars que el regeix (en endavant, PCP). Si no s’indica el contrari, tots
els acords que va prenent la mesa s’adopten per unanimitat.
L’objecte d’aquesta sessió, en conseqüència, és donar a conèixer els licitadors admesos i els exclosos i la causa d’exclusió; concedir als oferents o als seus representants la
possibilitat d’examinar els sobres núm. 2 presentats, de contrastar-los amb l’assentament respectiu del llibre de registre, de sol·licitar els aclariments i de formular les observacions que creguin oportuns i, finalment, obrir els sobres núm. 2, i també el sobre
núm. 2-A inclòs en cada un d’ells.
S’informa les persones assistents del fet que de les vint-i-dues empreses o unions temporals d’empreses que havien sol·licitat vàlidament de participar en el present procediment, les seleccionades per accedir a la segona fase perquè compleixen el criteri prioritari de selecció assenyalat en la lletra ‘a’ de la clàusula 15.9 del PCP, en relació als apartats H.1 i J del quadre de característiques del mateix PCP, són les següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Obras y Contratas del Maresme, SL
Constructora d’Aro, SA
Corpimo, SA
Acertis Obres i Serveis, SAU
1953 Grup Soler Constructora, SL
Construccions PRHO, SA
TEYCO, SL
Construccions Ferrer, SA
Construccions Pai, SA
Construcciones Cots y Claret, SL
Construccions Desmo, SA
Art i Construcció, SL
UTE Excavacions Osona, SA - Dorseran Serveis de la Construcció, SL
Construcciones Caler, SA
Garrofé-Roca, SA
REHAC, SA
Arcadi Pla, SA
UTE Impulsa Grup Ortiz, SL - Ortiz Construcciones y Proyectos, SA.

En canvi, no han estat invitades a participar en la segona fase del procediment les empreses següents, ja sigui: a) perquè no han esmenat els defectes o omissions detectats
en el seu sobre núm. 1 (l’assenyalada amb la lletra A); o b) perquè no han justificat disposar de la màxima categoria en tots i cada un dels subgrups requerits del grup C (les
assenyalades amb la lletra B):
19. Calam Tapias Construccions, SL (A i B)
20. Construccions Ramon Compte, SL (B)
21. Natur System, SL (B)
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22. Movir30, SL (B).
A continuació s’informa també del fet que, de les divuit empreses invitades a participar
en la segona fase, només tretze han presentat el sobre núm. 2, en temps i forma. Són
les següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Obras y Contratas del Maresme, SL
Constructora d’Aro, SA
Acertis Obres i Serveis, SAU
Construccions PRHO, SA
TEYCO, SL
Construccions Ferrer, SA
Construcciones Cots y Claret, SL
Art i Construcció, SL
UTE Excavacions Osona, SA - Dorseran Serveis de la Construcció, SL
Construcciones Caler, SA
REHAC, SA
Arcadi Pla, SA
UTE Impulsa Grup Ortiz, SL - Ortiz Construcciones y Proyectos, SA.

Mentre que les cinc empreses següents, malgrat que havien superat la selecció prèvia,
o bé han declinat expressament de continuar (l’assenyalada amb la lletra C) o bé simplement no han presentat el sobre núm. 2 (les assenyalades amb la lletra D):
14.
15.
16.
17.
18.

1953 Grup Soler Constructora, SL (C)
Corpimo, SA (D)
Construccions Pai, SA (D)
Construccions Desmo, SA (D)
Garrofé-Roca, SA (D).

En conseqüència, es disposa de tretze sobres núm. 2.
Dit això, el senyor president adverteix les persones assistents del fet que poden examinar els sobres núm. 2 presentats i declarats admesos, contrastar-los amb l’assentament respectiu del llibre de registre, sol·licitar els aclariments i formular les observacions que creguin oportuns, sense que ningú manifesti res al respecte.
En no demanar cap de les persones assistents majors precisions, el senyor president
ordena l’obertura dels sobres núm. 2, per l’ordre indicat més amunt, de la qual cosa en
resulta, en un primer examen no exhaustiu, que cada un d’ells conté la proposta tècnica que demana la clàusula 17.3.1 del PCP, excepte els de les dues següents, que contenen una renúncia explícita a participar:
1.

Construcciones Cots y Claret, SL
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2.

Construcciones Caler, SA.

En conseqüència, es disposa d’onze propostes tècniques per examinar, corresponents
a les empreses següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Obras y Contratas del Maresme, SL
Constructora d’Aro, SA
Acertis Obres i Serveis, SAU
Construccions PRHO, SA
TEYCO, SL
Construccions Ferrer, SA
Art i Construcció, SL
UTE Excavacions Osona, SA - Dorseran Serveis de la Construcció, SL
REHAC, SA
Arcadi Pla, SA
UTE Impulsa Grup Ortiz, SL - Ortiz Construcciones y Proyectos, SA

Els onze sobres núm. 2-B presentats per aquestes mateixes empreses són assegurats
de tal manera que queda garantida la seva inalterabilitat fins la data d’obertura, sota la
signatura del secretari de la mesa i la custòdia del senyor Mora.
Per altra banda, i ja que han renunciat a seguir participant en la licitació, la mesa autoritza que, deixant a l’expedient una còpia de l’original, es retornin les garanties provisionals constituïdes pels set sol·licitants següents:
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1953 Grup Soler Constructora, SL
Corpimo, SA
Construccions Pai, SA
Construccions Desmo, SA
Garrofé-Roca, SA
Construcciones Cots y Claret, SL
Construcciones Caler, SA.

A continuació el senyor president diu que a partir d’ara, i prèviament a l’obertura pública dels sobres núm. 2-B, la mesa ha de dur a terme l’avaluació dels criteris que no
són quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. A l’efecte de la valoració
que cal fer, s’ha designat una comissió tècnica formada per les persones següents:
–
–
–
–
–
–

M. Victòria Bassa Garrido, arquitecte, redactora del projecte tècnic.
Núria Ayala Mitjavila, arquitecte, redactora del projecte tècnic.
Miquel Autet Gubieras, arquitecte tècnic.
Arnau Bardolet Rifà, arquitecte tècnic.
Antoni Mora Puigví, economista.
Josep Terradellas Cirera, economista.

4

PARCTEC VIC, SL

Respecte d’això, i a proposta de les redactores del projecte tècnic, la mesa acorda que
s’integri també en aquesta comissió el senyor Josep Lluís Vives, que ha estat el seu assessor tècnic artístic.
Es recorda a les persones assistents que l’obertura dels sobres núm. 2-B tindrà lloc el
proper dia 8, en aquest mateix indret, també a les 14.30 hores.
Finalment el senyor president convida les persones assistents perquè manifestin els
dubtes que puguin tenir o perquè demanin les explicacions que considerin necessàries,
tant pel que fa als preliminars i el desenvolupament de l’acte com pel que fa a qualsevol altra qüestió que hi guardi relació.
Atès que cap de les persones assistents demana que es faci constar res més en particular, el senyor president dóna l’acte per acabat.
Tota la documentació presentada en els sobres núm. 2-A queda unida a l’expedient.
I perquè quedi constància del que s’ha tractat jo, el secretari, redacto aquesta acta i la
sotmeto a la signatura dels altres membres de la mesa de contractació.

Josep Arimany Manso

Joan Turró Vicens

Jacint Raurell Bernadà

Josep Terradellas Cirera
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