PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PROCEDIMENT.
Concurs obert per a contracte administratiu del projecte « projecte executiu i de control
per a la construcció d’un centre de consum de biomassa forestal per a la producció
d’energia renovable » al polígon industrial de la Valldan de Berga

MOTIVACIÓ
1. De conformitat amb l'acord de l'assemblea de la Mancomunitat de Municipis
Berguedans per a la biomassa en data 28 d’abril de 2015.
2. Es va realitzar l’anunci de licitació en el Butlletí de la Província de Barcelona en
data 18 de maig de 2015.
3. Dins del termini de presentació de pliques únicament s’ha rebut les pliques que es
detallaran a continuació.

Empresa
Elèctrica del Cadí, S.L.- Construccions Beravi, S.L.
Montajes Rus. S.L. – Bover Gutiérrez S.L.
Electromecànica Soler S.L.
Comsa-Emte S.L.
4. Es procedeix a l’obertura del sobre 1 de les pliques presentades, que conté la
documentació administrativa, i no s’observa cap deficiència.

5. Es procedeix a l’obertura del sobre 2 de les pliques presentades, que conté la
documentació econòmica i tècnica, s’observa el següents aspectes:


La mesa de contractació en virtut de l’oferta presentada per l’empresa ComsaEmte S.L. i els aclariments posteriors, es considera que no compleixes tots els
requisits sol·licitats al projecte licitat i per tant s’exclou del concurs.

6. Vist que la mesa de contractació va realitzar proposta d’adjudicació en data 7 de
juliol de 2014, a l’empresa Montajes Rus. S.L. – Bover Gutiérrez S.L. pels següents
motius:
-

Obté una major quantitat de puntuació globals : 3,55 punts

-

Presenta dos unitats de caldera, igual que els requeriments del projecte amb la
qual cosa, manté la seguretat de funcionament.

7. Vist l'acord pres per majoria de l'assemblea de la Mancomunitat de Municipis de
Berguedans per a la Biomassa de data 7 de juliol de 2014.
8. Examinada la documentació que l’ acompanya i de conformitat amb l’ establert en el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i el plec de condicions

ACORDS

Primer.- Adjudicar el Contracte del projecte executiu i de control per a la construcció
d’un centre de consum de biomassa forestal per a la producció d’energia renovable »
al polígon industrial de la Valldan de Berga a les empreses Montajes Rus. S.L. – Bover
Gutiérrez S.L per un import total de 1.315.000,00 € (IVA exclòs).
Segon.- Emplaçar a l'adjudicatari que dins el termini de 10 dies formalitzi l'UTE,
realitzi l’aportació de la documentació d’estar al corrent de despeses tributàries i de
seguretat social, el dipòsit de la garantia definitiva (10% adjudicació 131.500 €) i el

pagament de les despeses de publicació (167,95 €) i es personin a les dependències
de la Mancomunitat a fi de procedir a la formalització del contracte.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la al perfil del
contractant de la Mancomunitat.
Berga, 08 de juliol de 2015
Davant meu,
El Secretari-interventor accidental

Jordi Torner Burniol

El President

Jesús Calderer Palau

