ACTA D´OBERTURA DEL SOBRE
Lloc :
Ajuntament de Viladrau
Data :
22 d’octubre de 2018
Hora :
10:00 hores
Contracte: contracte mixt d’obra i serveis per a la gestió energètica i la millora de
l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior de la urbanització de les Guilleries del
municipi de Viladrau

Mesa de contractació :
Presidenta : Sra. Margarida Feliu Portabella, Alcaldessa
Vocal: Sr. Eduard Batllori Álvarez, tècnic Diputació Girona
Vocal : Sr. Gerard Codina Mas, arquitecte tècnic municipal
Vocal : Sra. Teresa Cunillera Girona, secretaria de la Corporació.
Secretària: Sra. M. Rosa Arumí Morera, funcionària de l’Ajuntament.
La presidenta obre l´acte i es dóna per constituïda la Mesa en acte públic
No assisteix cap representant de les empreses licitadores.
En primer lloc la Mesa dóna lectura al llistat d’empreses licitadores que s’han presentat dins
el termini establert en el Plec de clàusules i que són:
1.
2.

ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL............................................
RIEMAR SL...................................................................................

B-17378621
B-17798521

Acte seguit es procedeix a l’obertura dels sobres corresponents a les proposicions relatives
als criteris avaluables de forma automàtica previstos en el Plec de Clàusules (Clàusula I), i
que determinaran la selecció de la proposició més avantatjosa :
Una vegada oberts tots els sobres la documentació és examinada per la Mesa de
contractació, i, s’entra a examinar, estudiar i avaluar les propostes presentades, quina
tasca exhaustiva perllonga la sessió fins a les 12’00 hores.
De l´estudi de la documentació presentada per les empreses licitadores relativa als
criteris d´adjudicació avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules resulten, a
criteri de la Mesa de Contractació, les conclusions d´avaluació i correlatives puntuacions
que s´indiquen a continuació.
L´avaluació i valoració s´ha realitzat en base als criteris establerts en el Plec de
Clàusules Administratives següents :
Criteris avaluables de forma automàtica : fins a 100 punts:
C.1 Oferta econòmica .......................................................... fins a 70 punts.
Es valoraran les proposicions presentades per les empreses licitadores de manera que
a l'oferta més econòmica se li assignarà la puntuació màxima i a les altres el resultat
d'aplicar la baixa respecte del preu del contracte (VEC):

Ofertes amb baixa fins a un 20% segons puntuació de la taula del Plec i ofertes amb
baixa superior al 20% segons la següent fórmula:
60+(((20-percentatge de la baixa de l’oferta que es valora)x10)/(20-percentatge de baixa
de la millor oferta superior a 20%))
C.2 Reducció termini d’execució de les obres ........................ fins a 20 punts
Es valorarà en 10 punts per una setmana de reducció i 20 punts per dues setmanes.
C.3 Ampliació del termini de garantia de les bateries de les llumeneres solars....
10 punts
2 punts per any addicional respecte al mínim que demanava el Plec, que són 2 anys.
A continuació, després de revisar les ofertes la Mesa de Contractació valora cada criteri i
atorga les següents puntuacions :

import execució obra i
ofertes presentades

LICITADOR

PERCENTATGE
BAIXA

C3

C2

màxim 70punts 20punts

TOTAL

10 punts

58.008,76 €

IMPORT LICITACIÓ
RIEMAR SL
ENLLUMENATS
BRAVA SL

C1

COSTA

46.407,00 €

20,00%

60,00

20

0

80,00

38.720,00 €

33,25%

70,00

20

10

100,00

En conseqüència, la puntuació total final de les licitacions presentades per cadascuna de
les empreses admeses, classificades ara per ordre decreixent resulta la següent :

LICITADOR
1. ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL
2. RIEMAR PROJECTES I INST SL

TOTAL

100
80

A la vista de les puntuacions anteriors la Mesa acorda proposar a l´òrgan de contractació
l´adjudicació del contracte de referència a la proposició de l´empresa licitadora Enllumenats
Costa Brava pel preu de Trenta-vuit mil set-cents vint EUROS (38.720,00 €) IVA inclòs, i
demés contingut de la seva oferta.

Atès que no queda acreditada la seva inscripció al RELI/ROLECE, cal requerir a l’empresa
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL la documentació justificativa del compliment dels
requisits previs, exigits en el Plec, el compliment dels quals s’ha indicat en la Declaració
Responsable, i que s’hauran de presentar amb caràcter previ a l’adjudicació:

- Acreditar inscripció al RELI o ROLECE
- Acreditar solvència tècnica o professional (G 2 b) del Plec)
- Acreditar la solvència tècnica dels productes d’il·luminació (G2 c) del Plec)
- Completar annex 5 de la seva oferta, aportant certificat de garantia del fabricant de les
bateries, justificant l’ampliació de garantia proposada.
Si no es presenten les acreditacions demanades en el termini de 10 dies hàbils des de la
notificació del requeriment, serà motiu d’exclusió i es proposarà al licitador següent. En cas
que es presenti la documentació s’acreditarà amb certificat de la secretària de la Mesa i es
formularà la proposta a l’òrgan de contractació.
I sense més que tractar la Presidenta aixeca la sessió a les 12:00 hores del dia 22 d’octubre
de 2018, de la qual com la Secretària estenc la present acta que signen tots els membres de
la Mesa amb mi.
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