
 

Exp.: 659/2017 

ADJUDICACIÓ  DE  LES  OBRES   DE  PAVIMENTACIÓ  DE  L’AVINGUDA  DE 

JOAQUÍN DUALDE, FASE 1

Avaluació de la possibilitat de baixa desproporcionada i proposta d’adjudicació

Identificació de la sessió: 

Acta de la sessió de la mesa de contractació en relació al tràmit d’audiència concedit a 

l’empresa Aglomerados los Serranos, SAU, per tal que justifique la valoració de l’oferta 

presentada,  atès  que  es  podria  trobar  en  situació  de  baixa  desproporcionada,  de 

conformitat amb el que es preveu en l’art. 152.3 del TRLCSP (RDL 3/2011, de 14 de 

novembre).

Dates de la sessió:

Dia 21-juliol-2017

Assistents:

President: Sr. Alfred Remolar Franch, alcalde

Vocals: Sra. Carmen Lázaro Martínez, secretària general

Sra. Celina I. Candau Ramos, interventora acctal.

Sra. Lourdes Boix Macías, arquitecta municipal.

Secretari: Sr. Carmen Lázaro Martínez, secretària general

 

Desenvolupament de la sessió:

Atès que l’oferta econòmica més baixa admesa al procediment es correspon amb la 

presentada per l’empresa Aglomerados los Serranos, SAU, i que esta es podria trobar 

en situació de baixa desproporcionada, la Mesa, en sessió celebrada en data 13 de 

juliol de 2017, va acordar concedir audiència al licitador, per un termini de 5 dies, per 

tal que justificara la valoració de l’oferta.

Per l’empresa Aglomerados los Serranos, SAU, amb data 19 de juliol de 2017 i núm. 

de registre d’entrada 2293, ha estat presentada memòria en la qual es contenen les 

al·legacions i el document tècnic justificatiu dels preus i mesures adoptades en l’oferta. 

En  relació  a  la  citada  documentació,  per  l’arquitecta  municipal,  Sra.  Lourdes  Boix 

Macías, ha estat emés informe en data 20/07/2017, segons el qual 

 



 

“Para el caso concreto que nos ocupa y por las características técnicas de la obra a  

ejecutar,   la empresa se encuentra clasificada en el grupo G: Viales y Pistas, en el  

subgrupo 6,  obras viales sin cualificación específica para un importe de 2.400.000  

euros. 

La empresa los Serranos, justifica su oferta en varios extremos: 

Poseer Instalaciones propias próximas a la obra. 

Procedencia de materiales de fabricación propia. 

Parque de maquinaria propio

Además la empresa declara que ya se ha puesto  en contacto con los principales  

proveedores  de  materiales  que  se  necesitarían  en  la  obra,  de  manera  que  su  

disponibilidad  en obra pueda ser más ágil.   

Por las razones expuestas: 

Poca distancia económica con las ofertas consideradas desproporcionadas, 

Por la  Clasificación de la empresa que le confiere la posibilidad de ejecutar obras  

para viales y pistas por un importe de 2.400.000 euros.

Por los medios técnicos de que dispone, 

Se considera que la empresa Sí que   puede ejecutar los trabajos de pavimentación de  

la Avd Joaquín Dualde con la oferta presentada.”

A la vista de l’informe citat, la Mesa procedeix a la baremació  de les ofertes, amb el 

següent resultat:

EMPRESAS PUNTOS OFERTA 
ECONOMICA

PUNTOS 
MEJORAS 

PUNTOS TOTALES 

1 Powerfull 3,98 29,4 33,38

2 Ingenia 6,88 17,2 24,08

3 Consbe 3,56 24,8 28,36

4 Pavasal 0,00 38 38,00

5 Gimeno 0,00 0 0,00

6 Vainsa 5,60 29,4 35,00

7 Los Serranos 12,00 33,6 45,60

8 Becsa 5,67 33,6 39,27

9 Ravi 0,00 0 0

10 Civicons 2,57 31,3 33,87

11 Jucosa 3,60 31,3 34,90

12 CHS 6,05 38 44,05

 



 

D’acord amb l’anterior quadre, a la vista del resultat de l’avaluació dels criteris per a la 

selecció del contractista, la mesa acorda elevar a l’òrgan de contractació la proposta 

d’adjudicació del contracte de les obres de  PAVIMENTACIÓ DE L’AVINGUDA DE 

JOAQUÍN DUALDE, FASE 1.en favor de l’empresa   Aglomerados los Serranos, 

SAU, per tractar-se de la millor oferta econòmica d’entre les presentades,

Es dóna per acabada la sessió, de la qual, s’estén aquesta acta en Betxí, a 21 de juliol 
de 2017

Signen l’acta,

L’alcalde president La  secretària  general  (com  a  vocal  i 
secretària) 

Alfred Remolar Franch Carmen Lázaro Martínez

La interventora actal. L’arquitecta municipal
 Lourdes Boix Macías

Celina I. Candau Ramos 
 
 (Document firmat electrònicament)
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