PROPOSTA D’ACORD 25/2018/COOS

Vista la necessitat d’adjudicar el contracte per a l’execució de les obres contemplades al
“Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les

urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria”.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 289.669,11 €,
IVA inclòs, per a un termini de 3 mesos, amb el següent desglossament:
239.395,96 €, pressupost net
50.273,15 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Concepte

Pressupost
Execució
Material (€)

Despeses Benefici
generals industrial
13% (€)
6% (€)

Valor
estimat del IVA 21%
contracte
(€)
(€)

SUMA (€)

7.754,24 153.792,45 32.296,41 186.088,86
1.467,12
29.097,98 6.110,57 35.208,55

%

Materials
Ma d'obra

129.237,35
24.452,08

16.800,86
3.178,77

64,24%
12,15%

Maquinària

10.836,62

1.408,76

650,20

12.895,58

2.708,07

15.603,65

5,39%

Altres

36.647,03

4.764,11

2.198,82

43.609,97

9.158,09

52.768,06

18,22%

SUMA

201.173,08

26.152,50

12.070,38 239.395,96 50.273,15 289.669,11 100,00%

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que figuren
en el “Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les
urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria”.
Vistos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats per Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018.
Vista la publicació de l’anunci de la licitació en el Perfil del Contractant el dia 24 de
desembre de 2018.
Vist l’informe tècnic emès per la tècnica del servei de Contractació i per la coordinadora
de làmbit d’Obra i Espai Públic en data 27 de febrer de 2019 referent a la valoració dels
criteris evaluables de forma automàtica i proposta d’adjudicació de les obres previstes al
“Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les
urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria”, del que es desprèn que
l’oferta presentada per l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A 08523094 ha
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obtingut la millor valoració dels criteris automàtics amb un total de 90,25 punts, segons es
fa constar al quadre resum de l’avaluació final de l’informe esmentat i que a continuació
es detalla:

Puntuació
termini
garantia
>12
mesos
(fins a 10
punts)

Puntuació
Puntuació
Puntuació treballadors
experiència experiència a contractar
Total
cap d'obra > encarregat
en situació Puntuació
2 anys
> 5 anys
(màxim
legal de
(fins a 5
(fins a 5
desocupació 100 punts)
punts)
punts)
(fins a 10
punts)

Núm.
Plica

NIF

LICITADORA

Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 70
punts)

3

A08523094

ALUMBRADOS VIARIOS
SA

67,53

2,73

5,00

5,00

10,00

90,25

5

A48027056

ELECNOR SA

70,00

1,89

5,00

5,00

1,00

82,89

6

A08522955

ETRA BONAL SA

55,83

10,00

5,00

5,00

4,00

79,83

2

B65265415

ALPHANET SECURITY
SYSTEMS SL

42,30

1,82

5,00

5,00

1,00

55,12

1

B61528956

CATALANA
DE
SEGURETAT
I
COMUNICACIONS SL

25,13

2,73

5,00

5,00

1,00

38,85

4

A08668022

APLICACIONES
ELECTRICAS ENE SA

25,97

2,73

5,00

5,00

0,00

38,70

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 27 de febrer de 2019 per a l’adjudicació
del contracte de referència, que fa seus els informes esmentats i acorda per unanimitat
proposar a l’òrgan de contractació, l’adjudicació a l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA
amb NIF A 08523094 del contracte d’obres corresponents al “Projecte de càmeres de
vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les urbanitzacions i centre de control de
càmeres en comissaria”, per un import de 197.177,76 euros (iva inclòs) segons l’oferta
presentada per l’empresa, donat que compleix amb les condicions requerides en el plec
de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat
l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7
del PCAP.
El desglossament és el següent: 162.956,83 euros pressupost net i 34.220,93 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 36 mesos i el número de treballadors a contractar en
situació legal de desocupació és de 10 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a
un cap d’obra amb una experiència de 19 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 17 anys com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 34 anys (5
anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 29
anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP). Aquesta valoració té
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caràcter provisional, a resultes de l’acreditació dels anys d’experiència del cap d’obra i
l’encarregat per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària
Vist el requeriment de data 19 de març de 2019, notificat electrònicament el dia 20 de
març a l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A 08523094 amb núm. de
registre de sortida 2019004096 i vista la documentació aportada per l’esmentada
empresa en data 27 de març de 2019 amb núm. de registre d’entrada 2019009945 i, atès
que l’adjudicatari proposat ha acreditat, que les circumstàncies reflectides en el certificat
del Registre Electrònic de Licitadors són plenament vigents excepte el certificat de la
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i del seu darrer rebut de pagament i que
s’adjunten a la documentació aportada, l’ingrés de la garantia definitiva per un import de
8.147,84€, així com l’assegurança de responsabilitat civil per un capital assegurat fins a
600.000€ i rebut acreditatiu d’estar al corrent de pagament de la prima, la declaració
relativa als riscos laborals i acreditacions per a la valoració de la qualitat de l’equip tècnic,
experiència del cap d’obra i de l’encarregat, títol acadèmic i professional del cap d’obra i
targeta acreditativa del número d’identificació fiscal NIF.
Vist l’informe favorable sobre la valoració de l’acreditació de la solvència econòmica
financera, emès en data 2 d’abril de 2019 i vist l’informe favorable sobre la solvència
tècnica emès en data 5 d’abril de 2019 per la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai
Públic, pel qual s’informa favorablement la solvència de l’empresa ALUMBRADOS
VIARIOS SA amb NIF A 08523094, per dur a terme les obres corresponents al “projecte
de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les urbanitzacions i
centre de control de càmeres en comissaria”, on es fa constar que un cop revisada la
documentació aportada per l’empresa acredita: que el cap d’obra té la titulació requerida
i una experiència de 19 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en
la clàusula 5 del PCAP i 17 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del
PCAP) i que l’encarregat d’obra es comprova que té una experiència acreditada de 29
anys i 7 mesos (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5
del PCAP i 24 anys i 7 mesos com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del
PCAP). En conseqüència es comprova que no varia la puntuació final atorgada a
l’empresa amb caràcter provisional a la primera valoració de criteris automàtics que es va
efectuar.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 9 d’abril de 2019 que fa seus els informes
tècnics referents a la valoració dels criteris automàtics de les ofertes econòmiques i
proposta d’adjudicació emès i signat en data 27 de febrer de 2019 per la tècnica del
servei de Contractació i la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic l’informe de
solvència econòmica emès i signat en data 2 d’abril de 2019 per la tècnica del servei de
Contractació i l’informe de solvència tècnica emès i signat en data 5 d’abril de 2019 per la
coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, en base als quals acorda per unanimitat
dels seus membres, proposar a l’òrgan de Contractació, l’adjudicació del contracte per a
dur a terme les obres corresponents al “projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri
del Pinar i als accessos a les urbanitzacions i centre de control de càmeres en
comissaria”, a l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A 08523094.
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Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del projecte
executiu del projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les
urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria, signada pel director de
l’Àrea de Serveis Territorials en data 28 de novembre de 2018.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament per Junta de Govern Local
en data 21 de desembre de 2018.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A
08523094 consta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses licitadores de Catalunya.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat de
l’Àrea de Serveis Centrals de data 17 de maig de 2019, que consta a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417,
de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7
d’agost de 2015.

PROPOSO:

Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A 08523094, per un import de
197.177,76 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa, atès que compleix
amb les condicions requerides en el plec de clàusules administratives particulars i en el
plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu,
aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP. El termini d’execució del
contracte serà de 3 mesos i es computarà des de la data de formalització de l’acta de
comprovació de replanteig si abans ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i
Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari, o de l’acta d’inici d’obres, d’acord amb el
que es disposa la clàusula 3.1 del plec de clàusules administratives particulars.
El desglossament és el següent: 162.956,83 euros pressupost net i 34.220,93 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 36 mesos i el número de treballadors a contractar en
situació legal de desocupació és de 10 persones.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb una
experiència acreditada de 19 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 17 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la
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clàusula 7 del PCAP) i que l’encarregat d’obra es comprova que té una experiència
acreditada de 29 anys i 7 mesos (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts
en la clàusula 5 del PCAP i 24 anys i 7 mesos com a criteri d’adjudicació establerts en la
clàusula 7 del PCAP). En conseqüència es comprova que no varia la puntuació final
atorgada a l’empresa amb caràcter provisional a la primera valoració de criteris
automàtics que es va efectuar.
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres corresponents al projecte de càmeres de
vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les urbanitzacions i centre de control de
càmeres en comissaria, a l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A 08523094,
per l’import i termini esmentats a la primera proposició.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 9U051 1320A
62301, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General per a la
comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia núm.
920190003339 i 920190003337.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà no més
tard dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest acord i que se’l
requerirà a aquests efectes.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les empreses licitadores i als serveis
municipals interessats en aquesta licitació.
Sisè.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.

Directora de l'Àrea de Serveis Centrals

El regidor delegat de l'Àrea de Serveis Centrals

Rosa M. Aranda Contreras

MOISES RODRIGUEZ
CANTON

17/05/2019 14:12:42

20/05/2019 10:36:36
Intervingut a efectes de fiscalització
prèvia
limitada
d'acord amb les bases d'execució del
pressupost
el
reglamenti de control
intern.
La interventora

Sandra Cerdà Gómez

22/05/2019 8:06:17
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