DECRET D’ALCALDIA 27/2019

ANTECEDENTS
Per acord de la Junta de Govern Local, en data 7 de setembre de 2018 es va aprovar
l’expedient de contractació de les obres incloses en el contracte del servei de gestió
integral amb garantia total de l’enllumenat públic de Cabra del Camp, amb la inversió
de les instal·lacions del municipi, mitjançant procediment obert, amb varia criteris
d’adjudicació, es varen aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que han de regir la contractació.
En data 5 d’octubre de 2018 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del
contractant.
En data 3 de desembre de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir
la relació definitiva de candidats admesos, que va ser la següent:


Núm.
1
2
3
4

Relació de licitadors admesos:
Empresa
SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS
ELECNOR, S.A.
IMESAPI, S.A.
ALISEA ESCO, S.A.

La mesa de contractació es reuneix en data 10 de desembre de 2018 per l'obertura
del sobre 2.
La mesa de contractació es reuneix en data27 de desembre de 2018 per la valoració
de les ofertes contingudes en el sobre 2 i procedeix a l'obertura del sobre 3.
El President donar compte a tots els assistents de l'informe de valoració de les
ofertes incloses en el sobre 2 – Criteris no avaluables de forma automàtica, amb
el següent resultat:
Licitador:
Criteri 1
Sitelec
30 punts
Elecnor, S.A
19 punts
Imesapi, S.A.
29 punts
Alisea Esco, S.A 27 punts

Criteri 2
8 punts
8 punts
9 punts
7 punts

Criteri 3
9 punts
7 punts
10 punts
8 punts

Criteri 4
27 punts
21 punts
32 punts
28 punts

TOTAL
74 punts
55 punts
80 punts
70 punts

La Mesa de contractació exclou a l’empresa Alisea Esco, S.A. atès que la proposició
presentada excedeix del pressupost base de licitació establert en la clàusula 2

(Condicions econòmiques) del Plec de Clàusules Administratives que regeixen el
contracte.
La mesa proposa aixecar a l'òrgan de contractació relació de les ofertes classificades
per ordre decreixent:
ORDRE
1
2
3

LICITADOR
IMESAPI, S.A.
SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS
ELECNOR, S.A.

PUNTUACIÓ
144,96 punts
142 punts
129,46 punts

Per acord de la Junta de Govern de data 28 de desembre de 2018, s’aprova la relació
classificada de les ofertes i es requereix al licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, IMESAPI, S.A., perquè presenti la documentació
justificativa de conformitat amb l’art. 146.4 del TRLCSP.
En data 9 de gener de 2019, el licitador que va presentar l’oferta econòmicament
més avantatjosa, l'empresa IMESAPI, S.A. va constituir garantia definitiva per import
de 39.060,00 € i va presentar els documents justificatius exigits.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
Reial decret legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en
tot allò que no contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició
Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, és el Ple de la Corporació. No obstant, El Ple de la
Corporació en sessió celebrada en data 6 d’abril de 2017, va acordar, entre d’altres
l’acord d’efectuar en favor de la Junta de Govern Local una delegació genèrica
d’atribucions en determinades matèries, entre les quals s’inclou la que regula la
Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP).
Per tot l’exposat, es RESOL:
PRIMER.- . Adjudicar el contracte del servei de gestió integral amb garantia total de
l’enllumenat públic de Cabra del Camp amb la inversió de les instal·lacions del
municipi, a l'empresa IMESAPI, S.A., amb NIF A-28010478,
per import de
945.250,08 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 781.198,44 €, pressupost
net, i 164.051,64 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%,

amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, exposant
seguidament les característiques i avantatges de les ofertes dels adjudicataris que
n’han determinat la selecció:
 Presenta una memòria molt detallada del pla de manteniment
 Màxima valoració tècnica de la proposta de garantia total de la P3
 Màxima valoració tècnica de la memòria de les Prestacions P4 i P5
 Oferta econòmica inferior en un 12% respecte l’import de licitació.
SEGON.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
TERCER.- Nomenar responsable del contracte el Sr. Josep M. Boada Fusté, Tècnic
Municipal.
QUART.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el
procés de contractació, al responsable del contracte i al director facultatiu, amb
indicació dels recursos procedents.
CINQUÈ.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
SISÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix el Reial Decret Legislatiu 9/2017,
de 8 de novembre de contractes del sector públic.
Cabra del Camp, 14 de gener de 2019
L'Alcalde

Salvador Pérez Serrano
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