Expedient: 431/2019

INFORME DE LA UNITAT TÈCNICA DE VALORACIÓ DE LES OFERTES I DE
FORMULACIÓ DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

En relació amb el contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: Instal.lació de sistema per autoconsum elèctric de 28,3 kwp connectat
a la xarxa a la coberta de les dependències municipals de l’Ajuntament de Torrefarrera
Procediment de contractació: obert simplificat sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45261215-4 Revestiment de cobertes amb plaques solars
Valor estimat del contracte: 39.872,86 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 39.872,86 €

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 48.246,16 €
Durada de l'execució: 3 mesos

A la vista de les proposicions presentades pels licitadors i de conformitat amb allò
que s'ha fixat en l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, els serveis tècnics de l’Ajuntament que subscriuen emeten el
següent,

INFORME
1. OBERTURA DE PROPOSICIONS
Que a les 13:00 hores del dia 2 d’octubre de 2019, es va procedir a l'obertura
mitjançant dispositiu electrònic de les proposicions presentades amb el següent
resultat:

Denominació social

CIF

Oferta (sense iva)

Actiu Serveis Energètics SL

B25586140

27.512,41 €

Agua y Energia de Granada SL

B19516335

28.666,54 €

Climatización Saufer SL

B25325622

27.813,41 €

Conectividad y comunicaciones Concom SA

A61039426

30.992,05 €

Electricidad Soma SA

A22051171

32.100,00 €

Greening Ingenieria Civil i Ambiental SL

B18967729

26.258,01 €

Ingenalium SL

B73885675

Ingenieria y servicios de eficiencia energètica SL

B64734726

Instal.lacions energetiques Girona SL

B55231781

Jorfe Instal.lacions SL

B25217126

29.975,13 €

Lampisteria i Electricitat Girona SL

B65377855

32.500,00 €

Masanes Instal.lacions SL

B25653320

**

33.875,17 €

Renewable Energy Forward SL

B25849753

*

24.971,55 €

Solcam Energia SL

B43717487

*

23.889,78 €
26.810,00 €

**

38.786,16 €

31.185,00 €

D’acord amb la Clàusula dotzena del Plec, es presumirà que una oferta és
anormalment baixa quan es trobi als supòsits assenyalats a l’aticle 85 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Art 85. 4:
*Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
**No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de
10 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes
que no estiguin en el cas indicat.

2. OFERTES ANORMALMENT BAIXES
D’acord amb l’article 85.4 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques es va estimar incurses en presumpció d’anormalitat les
següents empreses:
-

Ingenalium SL

-

Renewable Energy Forward SL

Pel que se’ls hi va atorgar un termini de cinc hàbils comptats a partir del següent al
de la notificació, per tal de justificar i desglossar raonada i detalladament el baix
nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual
s'hagi definit l'anormalitat de l'oferta], mitjançant la presentació d'aquella
informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes, precisant les
condicions de l'oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del preu o
costos d'aquesta.

3. VALORACIÓ DOCUMENTACIÓ APORTADA
D’acord amb l’informe de valoració de les ofertes que es presumeixen anormalment
baixes, es proposa excloure de la licitació, per no quedar justificada l’oferta amb la
documentació aportada a les següents empreses:
-

Ingenalium SL

-

Renewable Energy Forward SL

4. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES
Realitzada la valoració de les ofertes d'acord amb les fórmules establertes en el plec
de clàusules administratives particulars, queden classificades amb el següent
resultat:
Denominació social

CIF

Oferta (sense iva)

Greening Ingenieria Civil i Ambiental SL

B18967729

26.258,01 €

Ingenieria y servicios de eficiencia energètica SL

B64734726

26.810,00 €

Actiu Serveis Energètics SL

B25586140

27.512,41 €

Climatización Saufer SL

B25325622

27.813,41 €

Agua y Energia de Granada SL

B19516335

28.666,54 €

Jorfe Instal.lacions SL

B25217126

29.975,13 €

Conectividad y comunicaciones Concom SA

A61039426

30.992,05 €

Solcam Energia SL

B43717487

31.185,00 €

Electricidad Soma SA

A22051171

32.100,00 €

Lampisteria i Electricitat Girona SL

B65377855

32.500,00 €

Masanes Instal.lacions SL

B25653320

33.875,17 €

Instal.lacions energetiques Girona SL

B55231781

38.786,16 €

5. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
En conseqüència, aquests serveis tècnics proposen a l'òrgan de contractació
l'adjudicació als següents licitadors:
-

Greening Ingenieria Civil i Ambiental SL

Als efectes oportuns, ho signo a Torrefarrera a la data que consta a la signatura
electrònica al marge.
Serveis tècnics

