INFORME TÈCNIC:
Assumpte: Contractació de les obres de reparació dels quadres d’enllumenat públic,
de Premià de Dalt mitjançant un procediment obert simplificat.
Joan Riera i Mas, enginyer municipal, en relació a la contractació de les obres de
reparació dels quadres d’enllumenat públic, de Premià de Dalt, emetem el següent
INFORME
En data 29 d’octubre de 2018 es va aprovar per Junta de Govern Local el Plec de
Clàusules Administratives Particulars per a la contractació de les obres de reparació
dels quadres d’enllumenat públic, de Premià de Dalt.
D’acord amb el punt 1.3 i 1.4 del plec de clàusules administratives particulars
esmentat, el pressupost màxim de licitació de la contractació del servei s’estableix per
un preu de 200.000,00 € (IVA inclòs).
En data 2 de novembre de 2018, va sortir publicat al perfil del contractant.
En data 26 de novembre de 2018, s’ha dut a terme l’acte d’obertura pública del sobre
A de les 3 empreses que s’han presentat.
El sobre ‘A’, conté la documentació tècnica que depèn d’un judici de valor. D’acord
amb la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules Administratives que regeixen el contracte, el
sobre A es valora de la següent manera:
a) Criteris que depenen d’un judici de valor ............................... Fins a 20 punts.
La puntuació màxima serà de 20 punts i es valorarà la relació i la descripció dels serveis
a portar a terme per a la realització del contracte. La puntuació s’atorgarà amb els
criteris següents:
•

Estudi
de
l’estat
actual
de
l’indret
d’actuació
.............................................................. Fins a 10 punts
Es presentarà un anàlisis de l’àmbit d’actuació amb anàlisis dels possibles serveis afectats,
carrers intervinguts i instal·lacions existents
•

Descripció del procés d’execució dels treballs.............. Fins a 5

Punts.

•

Descripció del procés d’execució dels treballs.............. Fins a 5 Punts.

S’ha de presentar per un costat un estudi de la mobilitat actual, incloent-hi itineraris i
vehicles, transports públics i rutes i serveis urbans, i per un altre costat s’ha de presentar
un estudi de les afectacions i interferències, indicant l’índole d’aquestes i les
minimitzacions previstes en aquells casos en que hi fagin afectacions.
Plica núm. 1: RGE núm. de data 22 de novembre de 2018, que ha estat presentada
per l’empresa Sociedad Española de Construcciones Elèctricas S.A..

Estudi indret
(fins a 10 punts)

Procés execució (fins a 5 punts)

Pla de mobilitat (fins a 5 punts)
TOTAL PUNTUACIÓ

Anàlisis àmbit

4.0 punts

Carrers

2.0 punts

Instal.lacions
existents
Fases obra

1.0 punts

Pla i diagrama de
Gantt
Actual
Afectacions

1.5 punts

2.5 punts

1.5 punts
2.0 punts
14.5 punts

Plica núm. 2 RGE núm. 5088/2018 de data 22 de novembre de 2018, que ha estat
presentada per l’empresa Serveis Integrals de manteniment Rubatec S.A..

Estudi indret
(fins a 10 punts)

Procés execució (fins a 5 punts)

Pla de mobilitat (fins a 5 punts)
TOTAL PUNTUACIÓ

Anàlisis àmbit

5.0 punts

Carrers

2.5 punts

Instal.lacions
existents
Fases obra

1.0 punts

Pla i diagrama de
Gantt
Actual
Afectacions

1.5 punts

1.5 punts

2.5 punts
1.5 punts
15.5 punts

Plica núm. 3: RGE núm. 5081/2018 de data 22 de novembre de 2018, que ha estat
presentada per l’empresa Electricidad Boquet S.L...

Estudi indret
(fins a 10 punts)

Procés execució (fins a 5 punts)

Pla de mobilitat (fins a 5 punts)
TOTAL PUNTUACIÓ

Anàlisis àmbit

4.0 punts

Carrers

2.5 punts

Instal.lacions
existents
Fases obra

2.5 punts

Pla i diagrama de
Gantt
Actual
Afectacions

2.5 punts

2.5 punts

2.0 punts
2.0 punts
18.0 punts

El quadre següent resumeix les puntuacions obtingudes per cada empresa:

Estudi Indret
EMPRESES

Sociedad Española de
Construcciones
Elèctricas S.A
Serveis Integrals de
manteniment
Rubatec S.A
Electricidad Boquet
S.L

Procés execució

Pla mobilitat

PUNTUACIÓ
TOTAL

Fins a 10 punts
7,00

Fins a 5 punts
4,00

Fins a 5 punts
3,50

Fins a 20 punts
14,50

8,50

3,00

4,00

15,50

9,00

5,00

4,00

18,00

El qual lliura a l’òrgan de contractació per tal que pugui procedir a l’obertura del sobre
‘C’.
Premià de Dalt, 3 de desembre de 2018.
Joan Riera i Mas
L’enginyer Municipal
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