DECRET
Per Decret de l’Alcaldia de data 27 de novembre de 2019, es va aprovar la memòria
valorada i l'expedient de contractació per adjudicar les obres per al subministrament i
instal·lació de nous equips amb tecnologia LED per millorar l’enllumenat de la pista del
poliesportiu municipal de la Canonja, redactada per l’enginyera industrial municipal,
per procediment obert simplificat abreujat.
En data 17 de desembre de 2019, va finalitzar el termini de presentació d’ofertes.
Vist l’informe emès en data 19 de desembre de 2019 pel tècnic d’administració general
i el tècnic mig administratiu d’urbanisme, en relació a l’obertura electrònica de les
ofertes, realitzada el dia 18 de desembre de 2019, que diu el següent::

Oferta (sense IVA)

Expert Line SL

27.430€

Aquallar i Salvadó SL

30.487,90€

Electricitat Boquet SL

21.432€

Eixumara d’Indústries SL

28.702,80€

Sociedad Española de Construcciones
Electricas SA
Muntatges Lleida SA

17.595,50€

Xifram SL

26.000€

Bosir SA

21.050€

Etra Bonal SA

25.177,69€

Tarragona Sistemes industrials SL.

28.255,09€

Elecnor SA

27.099,05€

Técnicas Aplicadas al medio Rural SL

24.930€

Valdonaire Soluciones Técnicas SL.

23.700€

HRR Bioenergy Technology Systems SL.

21.155€

Bifoc Spain SL

21.688€

16.897,78€

2. RESULTAT DE LA OBERTURA:
Un cop practicada la obertura de les ofertes econòmiques, en aplicació d’allò establert
als articles 149 LCSP i a l’article 85 RGLCAP, es constata que les següents ofertes
contenen valors que poden ser considerats anormals o desproporcionats:
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Licitador

DECRET

Que a les 10:53 hores del dia 18 de desembre de 2019, es va procedir a l'obertura
mitjançant dispositiu electrònic de les proposicions presentades amb el següent
resultat:

Número: 2020-1420 Data: 11/12/2020

“1. OBERTURA DE PROPOSICIONS

Licitador
Sociedad Española de Construcciones
Electricas SA
Muntatges Lleida SA

Oferta
17.595,50€
16.897,78€

3. CONCLUSIONS
En conseqüència, conforme l’establert a l’article 149 LCSP, es sotmet l’expedient a la
consideració de l’òrgan de contractació, per tal que, d’acord amb el que disposa la
clàusula 18 del plec que regeix la licitació, es concedeixi las licitadors indicats un
termini de 5 dies hàbils d’audiència, per tal que justifiquin raonadament i detallada el
baix nivell dels preus, o costos, mitjançant la presentació d’aquella informació i
documentació que resulti pertinent a aquests efectes. (...)”

2.- En data 14 de gener de 2020 la empresa Muntatges Lleida SA presenta instancia
acompanyada de la documentació requerida per justificació de la baixa econòmica en
la licitació del expedient. El document que acompanya es:
“Justificació de la baixa econòmica-Subministrament i instal·lació de nous equips de
tecnologia Led per a millorar l’enllumenat de la pista del poliesportiu municipal de la
Canonja. Expedient G-4490-2019”. Compost per:
Sol·licitud
Quadre de preus descompostos on es justifiquen els preus PEM i rendiments de cada
un dels components que formen les partides de l’obra.
Pressupost amb preus PEM i resum del pressupost on s’apliquen les Despeses
Generals i el Benefici Industrial, en aquells percentatges habitualment establerts, 13% i
6% respectivament.
Preu de subministrament dels materials més significatius de l’obra.
Estudi lumínic i fitxes tècniques.
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Vist l’informe emès per l’enginyer industrial consultor de data 26 de novembre de 2020,
que manifesta:
“1.- En referència al procediment obert per la licitació del contracte d’obres compreses
en la memòria valorada MEMÒRIA VALORADA MILLORA EN L’ENLLUMENAT DE LA
PISTA DEL PÒLIESPORTIU MUNICIPAL DE LA CANONJA signada per l’enginyera
industrial municipal en data 10 d’octubre de 2019; en data 20 de desembre de 2019
es va donar audiència a les empreses Sociedad Española de Construcciones
Eléctricas, SA i Muntatges Lleida SA per tal que aportessin la documentació
justificativa de la oferta presentada, en tant que va ser considerada anormal o
desproporcionada.

DECRET

Atès que les empreses Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA, en data
16 de gener de 2020 i Muntatges Lleida SA, en data 14 de gener de 2020, van aportar
la justificació de la seva oferta.

Número: 2020-1420 Data: 11/12/2020

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 20 de desembre de 2019, mitjançant el qual es va
concedir formalment el tràmit d’audiència de cinc dies hàbils per justificar la baix nivell
dels costos, i que va ser notificat a les empreses en presumpció d’anormalitat o
desproporcionalitat el dia 9 de gener de 2020.

3.- En data 16 de gener de 2020 la empresa Sociedad Española de Construcciones
Eléctricas, SA presenta instancia acompanyada de la documentació requerida per
justificació de la baixa econòmica en la licitació del expedient. El document que
acompanya es:
“Subministrament i instal·lació de nous equips de tecnologia Led per a millorar
l’enllumenat de la pista del poliesportiu municipal de la Canonja. Expedient:4490-2019Justificació relativa a l’oferta econòmica”. On entre d’altres s’aporta la documentació
suficient per valorar la oferta;
Objecte i Justificació de la baixa
Pressupost amb preus PEM i resum del pressupost on s’apliquen les Despeses
Generals i el Benefici Industrial, en aquells percentatges habitualment establerts, 13% i
6% respectivament.
Preus de ma d’obra i petit material.

Estudi lumínic i fitxes tècniques.

En quadre adjunt es pot apreciar que el principal motiu de la justificació de la baixa en
ambdós casos es degut a la baixa en les partides GHQAJ10, GHQ0AJ11, i
GHQ0AJ12, corresponents al subministraments dels equips principals que son els
projectors.

4.- Per validar les ofertes presentades caldrà analitzar el detall de les partides
GHQAJ10, GHQ0AJ11, i GHQ0AJ12, corresponents al subministraments dels equips
principals que son els projectors.
D’acord a pressupost de la memòria valorada aquestes partides es definien com:
GHQ0AJ10 projector Carandini model Haloprism LM4048 o equivalent,…
GHQ0AJ11 projector Carandini model Haloprism LM3048 o equivalent,…

DECRET

3.- De l’estudi i avaluació de la documentació aportada, es pot considerar que aquesta
es suficient per anàlisi de la mateixa.
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Preu de subministrament dels materials més significatius de l’obra.

Número: 2020-1420 Data: 11/12/2020

Partides d’obra descompostes

GHQ0AJ12

projector Carandini model Haloprism LM1548 o equivalent,…

En el cas de Muntatges Lleida SA s’especifica el material equivalent a utilitzar per
l’enllumenat de la pista GHQ0AJ10 i GHQ0AJ11, però no per l’enllumenat de grada
GHQ0AJ12.
LUG-LIGHT FACTORY, CRUISER 2 PLUS HE LED-28400lm, REF. 090442.5L02.011
en lloc de CARANDINI LM3048 Partida GHQ0AJ11
LUG-LIGHT FACTORY, CRUISER 2 PLUS HE LED-28800lm, REF. 090442.5L02.019
en lloc de CARANDINI LM4048 Partida GHQ0AJ10
Respecte al material proposat per l’enllumenat de pista es considera suficient per
complir amb la norma però no es considera equivalent als projectors proposats en
memòria que garanteixen una il·luminació horitzontal mitjana superior, i un uniformitat
mitjana superior.

En conseqüència no es pot considerar vàlid el material presentat per Muntatges Lleida.
En el cas de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA
s’especifica el material equivalent a utilitzar en les partides GHQ0AJ10, GHQ0AJ11, i
GHQ0AJ12.
NOVATILU, APMXLL200C74WW_96MILAN XLP en lloc de CARANDINI LM3048

DECRET

En Annex 2. Estudi lumínic proposta, es recull les condicions d’instal·lació dels
projectors Carandini Halosprim 1548, 3048, i 4048 i els valors assolits de il·luminació
horitzontal mitja de 514 lux amb una uniformitat de 0.78.
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En el cos de la memòria es recollia:
“<...>establert per la norma UNE-EN 12193 per una activitat tipus de competicions de
nivell mig, partits de competició regional i local, en la que la norma classifica que
requereix un enllumenat Classe II, que en aquest cas marca uns valors d’il·luminació
horitzontal mitjana de 500 lux amb una uniformitat no menor del 0,7, i un índex de
rendiment de color de 60.
<...>
Tenint en consideració els criteris indicats, es proposen projectors Carandini Halosprim
1548, 3048, i 4048, o equivalents. En l’annex 2 s’adjunta l’estudi lumínic on es
comprova que amb aquesta solució s’obté una il·luminació horitzontal mitja de 514 lux
amb una uniformitat de 0.78.
<...>”

Número: 2020-1420 Data: 11/12/2020

Igualment en plànols de la memòria valorada s’indicava ,
“...A) Haloprism LM1548 o equivalent
B) Haloprism LM4048 o equivalent
C) Haloprism LM3048 o equivalent... ”

Partida GHQ0AJ11
NOVATILU APMXLL300C74WW_96MILAN XLP en lloc de CARANDINI LM4048
Partida GHQ0AJ10
NOVATILU Milan S Led 60W Asimétrico Ext.4000K en lloc de CARANDINI LM1548
Partida GHQ0AJ12

Vist que per Decret de l’Alcaldia de data 30 de novembre de 2020, es va resoldre:
-Excloure a les empreses Sociedad Española de Construcciones
Eléctricas SA i Muntatges Lleida SA, l’expedient de contractació, en contenir les
seves ofertes valors anormalment baixos o desproporcionats i no haver-los
justificat adequadament, conforme a la valoració tècnica que es desprèn de
l’informe de l’enginyer industrial assessor de data 26 de novembre de 2020.
- Requerir a la resta d’empreses licitadores per tal que identifiquessin el
producte que proposaven instal·lar justificant que és igual o equivalent a l’indicat
en la documentació tècnica, i indiquessin si mantenen la oferta econòmica
presentada en l’expedient, tenint en compte la demora en la tramitació de
l’expedient.
Així mateix, en aquesta última resolució, es va fer constar que cas de no donar
compliment al requeriment anterior, s’entendria que el producte que proposen instal·lar
és el previst en la documentació tècnica que regeix la licitació, així com que mantenen
la seva oferta.
Dins del termini concedit, han comparegut en l’expedient les següents empreses:
-

TÉCNICAS APLICADAS AL MEDIO RURAL SL, mitjançant instància
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4.- D’acord amb l’anterior, és criteri del tècnic informar que les ofertes presentades per
MUNTATGES LLEIDA, S.A. i per SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS, S.A., no es consideren acceptables.”

DECRET

En conseqüència no es pot considerar vàlid el material presentat per SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA.

Número: 2020-1420 Data: 11/12/2020

Respecte al material proposat per l’enllumenat de pista es considera suficient per
complir amb la norma però no es considera equivalent als projectors proposats en
memòria que garanteixen una uniformitat mitjana superior.

-

presentada en la seu electrònica el dia 3 de desembre de 2020.
HRR-BIOENERGY TECHONOLGY SYSTEMS SL, mitjançant instància
presentada en la seu electrònica el dia 3 de desembre de 2020.
BOSIR SA, mitjançant instància presentada en la seu electrònica el dia 3 de
desembre de 2020.

Vist l’informe emès per l’enginyer industrial assessor en data 10 de desembre de 2020,
que manifesta el següent:
“(...) 2.- En data 3 de desembre de 2020 la empresa TÉCNICAS APLICADAS AL
MEDIO RURAL, SL presenta instancia acompanyada de la documentació requerida.
20201202_Escrito Conformidad-Firmado. En el que es confirmen mantenir la
oferta en el termes que figuren en expedient i en que adjunten estudi lumínic.
20201202_Estudio Lumínico. En el que indiquen els paràmetres lumínics
assolits per els projector proposats.

Declaració responsable reafirmació oferta 2020 SIG. En el que es confirmen
mantenir la oferta en el termes econòmics que figuren en expedient i en que es
reafirmen en que el material ofertat es exactament el prescrit, de marca
Carandini.

Páginas desde Certificat Equivalencia Materials.
Catalogue For AOK oH Series LED High Bay.pdf
Dialux with AOK-200W&240W OH UFO From Jack 2020.12.03
Aclariment equivalència Materials

DECRET

4.- En data 3 de desembre de 2020 la empresa HRR-BIOENERGY TECHNOLOGY
SYSTEMS,SL presenta instancia acompanyada de la documentació requerida.

Número: 2020-1420 Data: 11/12/2020

3.- En data 3 de desembre de 2020 la empresa BOSIR,SA presenta instancia
acompanyada de la documentació requerida.

En resum expressen compromís de mantenir la proposta econòmica a la
vegada que acompanyen de la documentació tècnica suficient per avaluar
compliment de paràmetres lumínics.
4.- Així doncs del anàlisis de la documentació objectiva presentada dins de termini per
licitadors, TÉCNICAS APLICADAS AL MEDIO RURAL, SL i HRR-BIOENERGY
TECHNOLOGY SYSTEMS,SL, que han utilitzats materials alternatius als prescrits; i de
la asseveració formal dels licitadors, BOSIR,SA, que afirmen instal·lar el material
prescrit en memòria valorada, es conclou el quadre comparatiu següent,
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Referencies producte ofertat.

En conseqüència, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides per la
legislació vigent, resol:
Primer.- Excloure a l’empresa HRR-BIOENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS,SL de
l’expedient de contractació per al subministrament i instal·lació de nous equips amb
tecnologia LED per millorar l’enllumenat de la pista del poliesportiu municipal de la
Canonja, en no adequar-se el contingut de la seva oferta als requeriments tècnics
exigits en la licitació, en base a l’informe emès per l’enginyer industrial assessor de
data 10 de desembre de 2020.
Segon.- Aprovar la relació classificada i per ordre decreixent, de les ofertes admeses,
segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec de
clàusules administratives aprovat al seu dia, és la presentada per: Bosir SA, pel preu
de 21.050€ (IVA exclòs del preu).
Relació classificada de les proposicions:
Licitador

Oferta (sense IVA)

Bosir SA

21.050€

Electricitat Boquet SL

21.432€

Bifoc Spain SL

21.688€
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Considerant el que disposa l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, sobre l’adjudicació de contractes per procediment obert
simplificat abreujat.

DECRET

Vist l’informe emès pel tècnic mig administratiu d’urbanisme de data 11 de desembre
de 2020, en relació a la classificació de les ofertes, i en el qual s’indica que l’empresa
BOSIR SA està correctament inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya i es troba al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, sent procedent l’adjudicació del
contracte a dita empresa.

Número: 2020-1420 Data: 11/12/2020

En conseqüència poden considerar-se ajustades a les prescripcions recollides en
memòria valorada les solucions presentades per TÉCNICAS APLICADAS AL MEDIO
RURAL, SL i BOSIR,SA; i no ajustades la solució presentada per HRR-BIOENERGY
TECHNOLOGY SYSTEMS,SL”

23.700€

Técnicas Aplicadas al medio Rural SL

24.930€

Etra Bonal SA

25.177,69€

Xifram SL

26.000€

Elecnor SA

27.099,05€

Expert Line SL

27.430€

Tarragona Sistemes industrials SL.

28.255,09€

Eixumara d’Indústries SL

28.702,80€

Aquallar i Salvadó SL

30.487,90€

Tercer.- Adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació de nous equips amb
tecnologia LED per millorar l’enllumenat de la pista del poliesportiu municipal de la
Canonja, en les condicions que figuren en la seva oferta i justificacions i les que es
detallen en els plecs de clàusules administratives i en documentació tècnica, a
l’empresa BOSIR SA, pel preu de 21.050€ (IVA exclòs del preu), més un 21% d’IVA,
que puja a 4.420,50€.

-

Puntuació obtinguda segons els criteris de valoració automàtica (Valor de
l’oferta econòmica).

Cinquè.- Conforme l’establert a l’art. 62 de la LCSP, les facultats del responsable del
contracte seran exercides per l’enginyera industrial municipal.

DECRET

Quart.- Són característiques i avantatges determinants de què hagi estat seleccionada
l’oferta presentada pel citat adjudicatari amb preferència a les presentades pels
restants licitadors admesos, les següents:

Número: 2020-1420 Data: 11/12/2020

Valdonaire Soluciones Técnicas SL.

Setè.- Requerir a l’empresa BOSIR SA, per tal que en el termini de cinc dies hàbils, a
comptar a partir de l’endemà de la notificació de la present resolució, presenti a través
de la seu electrònica d’aquest Ajuntament el document d’acceptació de l’adjudicació,
conforme al model de l’annex 5 del plec de clàusules administratives particulars, per tal
d’entendre formalitzat el contracte conforme l’art. 159.6.g) de la LCSP.
Vuitè.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
Novè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte, conforme l’establert a l’article 346 LCSP.
L’alcalde
La Canonja, document signat electrònicament a la data del marge.
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Sisè.- Notificar l'adjudicació als licitadors, amb indicació dels recursos procedents.

