PARCTEC VIC, SL

ACTA DE SELECCIÓ DE PARTICIPANTS

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.: 2/12
Data: 13 de gener de 2012
Horari: de 14.40 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
Xavier Tornafoch Yuste
Secretari: Josep Terradellas Cirera
Altres persones:

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

Desenvolupament de la sessió

Xavier Mercadal Palomera
Antoni Mora Puigví
Miquel Autet Gubieras
Jordi Grau Cardús

Signat electrònicament
per FRANCISCO JAVIER
MERCADAL PALOMERA
Date: 2012.01.16
CET per al present
contractació 10:46:56
designada
Raó: Obertura sobre 1
Lloc:laVic
allò que preveu
clàusula 15 del plec

Les persones assistents que integren la mesa de
procediment procedeixen a donar compliment a
de clàusules particulars que el regeix (en endavant, PCP), en els seus apartats del 8 al
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10. Si no s’indica el contrari, tots els acords que va prenent la mesa s’adopten per unanimitat.
1. Comprovació de la nova documentació aportada:
El senyor Mora comença informant que, un cop requerits a l’efecte, els sol·licitants següents han aportat els documents que se’ls va demanar després de l’obertura dels sobres núm. 1 (sessió 1/12), i que ho han fet dintre del termini concedit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

UTE Impulsa Grup Ortiz, SL - Ortiz Construcciones y Proyectos, SA
Constructora d’Aro, SA
Corpimo, SA
Acertis Obres i Serveis, SAU
1953 Grup Soler Constructora, SL
Construccions Pai, SA
Construccions Desmo, SA
Garrofé-Roca, SA
Arcadi Pla, SA
Movir30, SL

La nova documentació presentada per aquests sol·licitants es considera correcta, i per
tant es declaren esmenats els defectes formals apreciats en la citada sessió de la mesa.
Pel que fa a la UTE Impulsa Grup Ortiz, SL - Ortiz Construcciones y Proyectos, SA, es fa
constar particularment que l’original del justificant de la presentació a l’oficina postal
de la seva sol·licitud de participació ha permès verificar que aquesta va tenir lloc a les
12.02, i per tant abans de l’hora fixada com a límit.
El sol·licitant Calam Tapias Construccions, SL, en canvi, no ha aportat el document que
se li va demanar (la classificació empresarial a nom de la societat sol·licitant, en comptes d’a nom de l’empresari individual cofundador de la societat).
2. Aplicació del criteri de selecció per accedir a la segona fase del procediment:
A continuació la mesa, a la vista de la documentació de què disposa, constata que de
les vint-i-dues empreses o unions temporals d’empreses que han sol·licitat vàlidament
de participar en el present procediment, aquelles que 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 PCP, són les següents:
1.
2.
3.
4.

Obras y Contratas del Maresme, SL
Constructora d’Aro, SA
Corpimo, SA
Acertis Obres i Serveis, SAU
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

Tots aquests sol·licitants, en efecte, disposen de la classificació empresarial en les categories màximes corresponents a tots i cada un dels subgrups exigits. I donat que el seu
nombre es troba dintre dels límits mínim i màxim indicats a l’apartat J del quadre de
característiques del PCP, no cal aplicar els criteris de selecció establerts, amb caràcter
subsidiari, en els apartats següents (‘b’ i ‘c’) de la mateixa clàusula 15.9 del plec.
En conseqüència, la mesa declara admeses a la licitació les divuit empreses enumerades en la relació anterior, les quals seran tot seguit invitades a presentar la seva proposició en el termini màxim que finirà el dia 30 de gener de 2012, a les 13.00 hores.
En canvi, no seran 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.
20.
21.
22.

Calam Tapias Construccions, SL (A i B)
Construccions Ramon Compte, SL (B)
Natur System, SL (B)
Movir30, SL (B)

S’autoritza, per tant, la devolució de les garanties provisionals constituïdes per aquests
quatre sol·licitants, deixant còpia de l’original a l’expedient.
Pel que fa al desenvolupament dels següents tràmits de l’expedient, la mesa acorda
designar una comissió tècnica que avaluï el contingut dels sobres núm. 2-A, la qual estarà formada per les persones següents:
– M. Victòria Bassa Garrido, arquitecte, redactora del projecte tècnic.
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–
–
–
–
–

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.

Igualment s’acorda que l’obertura dels sobres núm. 2 i 2-A tingui lloc el dia 1 de febrer
de 2012, a les 14.30 hores, i que l’obertura dels sobres núm. 2-B tingui lloc el dia 8 dels
mateixos i any, també a les 14.30 hores. Essent públics ambdós actes, se’n donarà coneixement a tothom a través del perfil de contractant de la societat.
Per últim, s’acorda publicar en el mateix perfil tant aquesta acta com l’anterior.
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

Xavier Tornafoch Yuste

Josep Terradellas Cirera
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