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SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

INFORME SOBRE LES PROPOSICIONS PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DE
SUBMINISTRAMENT I OBRES D’ENLLUMENAT SOLAR DE DIFERENTS NUCLIS AÏLLATS DEL T.
M. DE TORRELLES DE FOIX

D’acord amb les circumstàncies que han de servir per a la valoració dels concursants, que figuren en la
clàusula desena del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la licitació, i que són les
següents:
1.- Millor preu ofert: fins un màxim de 50 punts.
2.- Millores: fins a un màxim de 50 punts segons la següent taula.
2.1.- Millora 1 en el nombre de fanals solars subministrats i colꞏlocats: fins a un màxim de 30 punts.
2.2.- Millora 2 en les següents garanties:
a) Any de garantia suplementària de les plaques fotovoltaiques fins a un màxim de 5 punts.
b) Any de garantia suplementària de les bateries acumuladors: fins a un màxim de 10 punts.
2.3.- Millora 3 en la reducció del termini de lliurament del subministrament i les obres: fins a un màxim
de 5 punts.
Sabent que el pressupost base de licitació és de 47.640,22€, IVA inclòs.
Sabent que el termini previst al plec per a l’execució de les obres és de dos mesos.
S’emet el present sobre les circumstàncies dels concursants a fi de determinar, motivadament, els
avantatges de les empreses, resultant el quadre resum que s’adjunta com annex.
I S’INFORMA:
Primer:
D’acord amb els criteris per a la adjudicació del contracte establerts al punt desè del Plec de Clàusules
Administratives Particulars s’obtenen els resultats que s’especifiquen en el quadre anteriorment
nomenat i recollit com a annex al present informe i les empreses que presenten millors avantatges són,
per aquest ordre:
1.-SECE, SA (100,00 punts).
2.-SOLCAM ENERGIA, SL (97,60 punts).
3.-HRR BIOENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS, SL (96,25 punts).
4.-NOVATILU, SL (92,68 punts).
5.-TEMPO FACILITY SERVICES, SLU (43,32 punts).
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D’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el procediment per a la
contractació mitjançant procediment obert simplificat per a l'adjudicació, a càrrec de l’Ajuntament de
Torrelles de Foix, del contracte administratiu mixt de subministrament i obres d’enllumenat solar de
diferents nuclis aïllats.

Segon:
Les característiques principals de l’oferta de SECE, SA són:
-Oferta econòmica: aquesta empresa presenta una proposta econòmica de 34.108,29 euros i 7.162,74
euros d’IVA, fent un total de 41.271,03 euros, que representa una baixa econòmica del 13,37 %
respecte l’import de licitació.
-Nombre de fanals afegits als que contempla el projecte: 2 unitats.
-Ampliació del termini de garantia:
a) 2 anys de garantia suplementària de les plaques fotovoltaiques, fent un total de 7 anys.
b) 2 anys de garantia suplementària de les bateries acumuladors, fent un total de 5 anys.
-Reducció del termini d’execució: aquesta empresa presenta una reducció del termini d’execució de 2
setmanes.
Tercer:
Per tot l’anteriorment nomenat, els tècnics que subscriuen, en data d’avui, emeten aquest informe per a
comunicar a la Mesa de contractació d’aquest procediment de l’Ajuntament de Torrelles de Foix la
necessitat de contractar a l’empresa que ella consideri més convenient a la vista de les ofertes
presentades i d’aquest informe realitzat.
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El que posem en el seu coneixement, sense perjudici d’altre informe millor fonamentat, als efectes legals
oportuns, a Torrelles de Foix el dia 30 d’abril de 2019.

Punts Plec
50,00
30,00
15,00
5,00
100,00

41.271,03 €

VALORACIÓ DE CRITERIS
Oferta econòmica
Número de fanals
Ampliacions del termini de garantia
Reducció del termini d’execució
TOTAL VALORACIÓ

Mínima oferta econòmica

ENLLUMENAT SOLAR DIFERENTS NUCLIS AÏLLATS
TORRELLES DE FOIX
P.E.C.
PRESSUPOST PER CONTRACTE IVA INCLÒS
HRR B.T.S. SL
48,75
30,00
15,00
2,50
96,25

TEMPO FAC. SERV. SLU
43,32
0,00
0,00
0,00
43,32

HRR B.T.S. SL
TEMPO FAC. SERV. SLU
P.T.
%B
P.T.
%B
34.986,00 €
11,14% 39.372,08 €
0,00%
42.333,06 €
11,14% 47.640,22 €
0,00%

CodiValcó:3Z9SLNJYG724HTXDEK5|erfhtp/sx.mn
DocumentsigalròdpfPbG|à3

SECE SA
50,00
30,00
15,00
5,00
100,00

SECE SA
P.T.
%B
34.108,29 €
13,37%
41.271,03 €
13,37%

NOVATILU SL
47,68
30,00
10,00
5,00
92,68

NOVATILU SL
P.T.
%B
35.771,51 €
9,14%
43.283,53 €
9,14%

SOLCAM ENERGIASL
47,60
30,00
15,00
5,00
97,60

SOLCAM ENERGIA SL
P.T.
%B
35.828,60 €
9,00%
43.352,61 €
9,00%

PROJECTE
P.T.
39.372,08 €
47.640,22 €

