ACTA DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
SUBMINISTRAMENT: DE LLUMINÀRIES PER VIALS
En el Saló d'Actes de l'Ajuntament, essent les 12.00 hores, es constitueix la Mesa, presidida per
l’alcalde Miquel Arisa Coma. Com a primer vocal i custodi, hi assisteix el secretari Josep Lluís
Bergès Collado; com a segon vocal i custodi, l’enginyer municipal Pere Antentas Costa; com a
tercer vocal, la interventora habilitada Margarita Camps Suñol; com a quart vocal, l’arquitecta
municipal M. Àngels Bardolet Casas i, per últim, actua com a secretària, la funcionària Àngels
Comas Fabregó.
Constituïda la Mesa de contractació, es va llegir l'acta d’obertura de data 18 de maig de 2018,
on es va decidir traslladar la documentació administrativa i tècnica relativa a criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, als serveis tècnics per tal que informessin
d’acord amb els criteris subjectius que serveixen de base per a l’adjudicació del procediment
obert.
Els serveis tècnics van emetre l’informe esmentat en data 23 de maig de 2018.
En data 28 de maig de 2018 es va reunir novament la Mesa i es va decidir traslladar la
documentació tècnica, relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, als
serveis tècnics per tal que informessin d’acord amb els criteris objectius que serveixen de base
per a l’adjudicació del procediment obert.
Els serveis tècnics van emetre l’informe esmentat en data 28 de maig de 2018.
Una vegada estudiats i avaluats els informes emesos pels Serveis tècnics de l’Ajuntament, la
Mesa els assumeix en la seva integritat i resol, en base als criteris subjectius i objectius que
serveixen de base per a l'adjudicació del procediment obert, en compliment de l’apartat 1.12).
del Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Decret de l’Alcaldia número
2018/57, de 25 d’abril de 2018, en base a l’article 159 de la Llei 9/2017 LCSP.
Resum puntuació de criteris que depenen d’un judici de valor
EMPRESA
C.M. SALVI, SL

Garantia
0,5

Rendiment de la
llumenera
1

Petjada del
carboni
0,4

Total Puntuació
1,90

Resum puntuació de criteris avaluables de forma automàtica
EMPRESA
C.M SALVI, SL

Menor preu ofert
33.045,98 euros

Total Puntuació
7,50

Resum puntuació final
EMPRESA
C.M SALVI, SL

Criteris subjectius
1,90

Criteris Automàtics
7,50

Puntuació
9,40

Les ofertes presentades es valoraran aplicant als criteris precedents els percentatges següents:
“1.12.1) Criteris avaluables de forma automàtica (75%)
Menor preu ofert fins a 75 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament presentades
respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs. I a la resta d’ofertes
s’assignarà la puntuació seguint la fórmula que tot seguit es detalla.
Es valorarà una rebaixa màxima del 15% del preu establert en la memòria. Les rebaixes superiors al
15% del preu establert rebran sempre 75 punts, però no quedaran excloses del procés sempre que no
siguin temeràries.
En tot cas, l’Ajuntament es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre,
les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo
desert en els termes d’allò que disposa la LCSP/2017.
Menor preu ofert: es valora fins a 75 punts
BPi Baixa de preu de la licitació en % de l’empresa licitadora i.
FVplecp Factor de valoració del menor preu ofertat marcat pel plec
FVpi Factor de valoració de la baixa del preu de la licitació de l’empresa i
Formulació:
FV plecp = 75
Si BP ≤ 15 %
FVpi = FVplecp x BPi/15
Si BP >15 %
FVpi = FVplecp
1.12.2) Criteris que depenen d’un judici de valor (25%)
Garantia fins a 5 punts. La garantia mínima de les llumeneres subministrades (inclòs l’equip
electrònic) haurà de ser de 5 anys. Es valorarà en 1 punt cada any extra de garantia que s’ofereixi
(màxim10 anys garantia total).
Rendiment de la llumenera fins a 10 punts. Es valorarà el rendiment lúmens/W de la llumenera (equip
electrònic inclòs) amb el led instal·lat a la lluminària i amb unes hores de funcionament. Donant 10
punts a l’oferta amb major rendiment i 0 punts a ofertes iguals a 90 lúmens/W que és el mínim exigit,
la resta de forma proporcional. Evidentment, si es presenten diferents rendiments per les diferents
tipologies de llumeneres, doncs es farà una ponderació dels rendiments i del nombre de llumeneres per
cada tipologia per obtenir un valor mitjà.
Petjada del carboni fins a 10 punts. Aportar certificat de la petjada de carboni de la lluminària. Com
a punt final de la petjada de carboni es considera a Catalunya.”

Acabades les actuacions, el president proposa a l'òrgan competent de contractació adjudicar
definitivament el subministrament a l'empresa C.M. SALVI, SL, per haver presentat la millor
oferta preu - condicions.

Es redacta l'acta de la sessió i el secretari la llegeix en veu alta, i la sotmet a la signatura del
president i dels licitadors presents.
El president aixeca la sessió, essent les 12.30 hores, de la qual cosa, en dono fe.
Centelles, 29 de maig de 2018
L’alcalde president
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