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ACTA sobre B
A la sala de reunions del primer pis de la Casa Consistorial d'Esplugues de
Llobregat d'Esplugues de Llobregat, i sent les 11:13 hores del dia 20 de març de
2019, es constitueix la Mesa de Contractació que ha d'efectuar l'obertura, dels
sobres B que portarà la denominació de documentació relativa als criteris
subjectes a judici de valor de les proposicions presentades per a participar en el
procediment obert, de les obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat
públic de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, presidida pel regidor Sr. José
Antonio Hernández Sánchez, Regidor adjunt al Regidor delegat de Territori i
Sostenibilitat, Sr. Eduard Sanz Garcia, que actua com a President de la Mesa per
delegació d’aquest, i pels vocals, Sra. Veronica Barquero Miró, Tresorera de
l’Ajuntament, per delegació de l’Interventor de l’Ajuntament; el Sr. José Luis Garcia
Rodríguez, Enginyer tècnic industrial, el Sr. Pedro Carmona Pérez, Secretari de la
Corporació i el Lletrat de Territori i Sostenibilitat Sr. Alejandro Muñoz Blasco, que
actua com a secretari de l’esmentada Mesa.

El President de la Mesa dóna per iniciat l'acte d'obertura del sobre núm. B de les
pliques presentades:
1.- SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.
2.- ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
3.- ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
4.- UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A.-SIEMSA INDUSTRIA, S.A.
5.-UTE CITELUM-COMSA SERVICE
6.-CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.
7.-SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.
8.-IMESAPI
9.-ETRA BONAL, S.A.
10.-URBALUX, S.A.
11.-ALUMBRADOS VIARIOS, S.A
12.-SECE
13.-ISTEM, S.L.U
14.- ELECNOR, S.A

A continuació el secretari dóna compte de l’acte previ de l'obertura del sobre A de
les ofertes presentades a fi de procedir a la qualificació de la documentació
continguda en les mateixes informant del seu resultat:
OFERTA 1 subscrita per SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS, S.A. La documentació presentada és correcta excepte que falta:
La documentació corresponent al compromís de verificació de les instal·lacions
amb estudis lumínics per tal que es prevegui que aquest compromís ha de
contemplar també la realització de totes les actuacions que sigui necessàries,
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sense cost per l'Ajuntament, en cas de detectar zones que no compleixen amb els
requisits, d'il·luminació de projecte. Per tant, es concedeix un termini de 5 dies
hàbils perquè presenti la documentació corresponent, i l’ofertaa s’admet a reserva
de la seva subsanació.
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OFERTA 2 subscrita per ELECTRICITAT BOQUET, S.L. La documentació
presentada és correcta excepte que falta:
La documentació corresponent al compromís d'assignació d'un Cap d'Obra i, en
concret, la presentació del currículum vitae d'aquesta persona. Per tant, es
concedeix un termini de 5 dies hàbils perquè presenti la documentació
corresponent, i la plica s’admet a reserva de la seva subsanació.
OFERTA 3 subscrita per ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.. La
documentació presentada és correcta excepte que falta:
La documentació corresponent al compromís de verificació de les instal·lacions
amb estudis lumínics per tal que es prevegui que aquest compromís ha de
contemplar també la realització de totes les actuacions que sigui necessàries,
sense cost per l'Ajuntament, en cas de detectar zones que no compleixen amb els
requisits, d'il·luminació de projecte. Per tant, es concedeix un termini de 5 dies
hàbils perquè presenti la documentació corresponent, i la plica s’admet a reserva
de la seva subsanació.
OFERTA 4 subscrita per UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A.-SIEMSA
INDUSTRIA, S.A. La documentació presentada és correcta i s'ajusta al que
estableix el Plec de condicions econòmic-administratives pel que queda admesa.
OFERTA 5 subscrita per UTE CITELUM-COMSA SERVICE. La documentació
presentada és correcta i s'ajusta al que estableix el Plec de condicions econòmicadministratives pel que queda admesa.
OFERTA 6 subscrita per CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.. La documentació
presentada és correcta i s'ajusta al que estableix el Plec de condicions econòmicadministratives pel que queda admesa.
OFERTA 7 subscrita per SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC,
S.A.. La documentació presentada és correcta i s'ajusta al que estableix el Plec de
condicions econòmic-administratives pel que queda admesa.
OFERTA 8 subscrita per IMESAPI. La documentació presentada és correcta i
s'ajusta al que estableix el Plec de condicions econòmic-administratives pel que
queda admesa.
OFERTA 9 subscrita per ETRA BONAL, S.A.. La documentació presentada és
correcta i s'ajusta al que estableix el Plec de condicions econòmic-administratives
pel que queda admesa.
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OFERTA 10 subscrita per URBALUX, S.A. La documentació presentada és
correcta excepte que falta:
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La documentació corresponent al compromís d'assignació d'un Cap d'Obra i, en
concret, la presentació del currículum vitae d'aquesta persona. Per tant, es
concedeix un termini de 5 dies hàbils perquè presenti la documentació
corresponent, i la plica s’admet a reserva de la seva subsanació.
OFERTA 11 subscrita per ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. La documentació
presentada és correcta i s'ajusta al que estableix el Plec de condicions econòmicadministratives pel que queda admesa.
OFERTA 12 subscrita per SECE. La documentació presentada és correcta i
s'ajusta al que estableix el Plec de condicions econòmic-administratives pel que
queda admesa.
OFERTA 13 subscrita per ISTEM, S.L.U.. La documentació presentada és correcta
i s'ajusta al que estableix el Plec de condicions econòmic-administratives pel que
queda admesa.
OFERTA 14 subscrita per ELECNOR, S.A.. La documentació presentada és
correcta i s'ajusta al que estableix el Plec de condicions econòmic-administratives
pel que queda admesa.
Seguidament, per part de la secretari de la Mesa es procedeix a l'obertura del
sobre núm. B de documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de
valor, de les empreses presentades, pel seu ordre de presentació, els quals
contenen la documentació relativa a aquests extrems.
La Mesa manifesta que tota la documentació del sobre B de les ofertes admeses
es remetrà als Serveis Municipals corresponents a fi que emetin l'oportú informe de
valoració, el qual s’elevarà a la Mesa que donarà compte de la puntuació
obtinguda per les empreses licitadores respecte als criteris a valorar per judici de
valor, en l’acte públic l’obertura del sobre C.
Finalitzada la reunió, i essent les 11:30 hores, pel secretari de la Mesa s'aixeca la
present Acta que firmen tots els assistents, en el lloc i data a l’inici assenyalat.
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