Ref 25/2018/COOS
Expedient: COOS - Contracte d'obres en obert simplificat
Document: Acta Mesa A
Assumpte: Projecte de càmeresde vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les
urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissària

A la ciutat de Rubí, a les 11:20 hores del dia 9 d’abril de 2019, es constitueix, convocats en
legal forma els seus membres, la Mesa de contractació que resta conformada com tot seguit es
detalla:
President:

Sr. Juan López Núñez, Regidor d’Obra Pública.

Vocals:

Sr. Xavier Carbonell Tutusaus, Interventor accidental
Sr. Nicolau López Aznar, Vicesecretari accidental, en exercici de les
funcions encomanades a la Vicesecretaria General pel Decret d’Alcaldia
1281/2017 de 23 de febrer de 2017.
Sra. Mª Carmen Méndez Arrebola, Coordinadora de l’Àmbit d’Obra i
Espai Públic.

Secretària:

Sra. Azahara González López, TAG del servei de Contractació.

En data 27 de febrer de 2019 es va constituir la Mesa de contractació per a l’obertura del sobre
únic i proposta d’adjudicació del contracte de referència, en la que es va acordar per unanimitat
dels membres de la Mesa:
“Primer.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, de conformitat amb el previst a
l’informe tècnic referent a la valoració dels criteris automàtics de les ofertes econòmiques i
proposta d’adjudicació emès i signat en data d’avui per la tècnica del Servei de Contractació i la
coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, que la Mesa fa seu, l’adjudicació del contracte
de les obres locals previstes 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, a
l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A08523094, 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.
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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).
Atès que la valoració efectuada del criteri de valoració referent a la qualitat de l’equip
tècnic (cap d’obra i encarregat) té caràcter provisional a resultes de l’acreditació dels
anys d’experiència per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària, la
puntuació total obtinguda per aquesta empresa també té caràcter provisional.
Segon.- REQUERIR a l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A08523094 que ha
obtingut la millor puntuació perquè aporti tota la documentació requerida a la clàusula 11 del
plec de clàusules administratives particulars i tota la que justifiqui els criteris de solvència
econòmics, financers i tècnics previstos a la clàusula 5 del plec de clàusules administratives
particulars, de conformitat amb l’article 159 de la LCSP, així com la documentació acreditativa
del criteri de valoració regulat a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars
relatiu a la qualitat de l’equip tècnic, cap d’obra i encarregat, que ha estat valorat amb caràcter
provisional.
Cinquè.- NOTIFICAR el requeriment de documentació previ a l’adjudicació a l’empresa
ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A08523094 mitjançant la remissió del corresponent ofici
per part de la secretària de la mesa.”

En data 19 de març de 2019 mitjançant registre de sortida 2019004096 es requereix a
l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A08523094 perquè aporti la documentació
exigida a la clàusula 11 del PCAP, la que justifiqui els criteris de solvència econòmics, financers
i tècnics, previstos a la clàusula 5 del PCAP, de conformitat amb l’article 159 de la LCSP, així
com la documentació acreditativa del criteri de valoració regulat a la clàusula 7 del PCAP relatiu
a la qualitat de l’equip tècnic, cap d’obra i encarregat, que ha estat valorat amb caràcter
provisional.
En data 27 de març de 2019, dintre del termini establert a tal efecte, l’empresa ALUMBRADOS
VIARIOS SA amb NIF A08523094 presenta la documentació requerida (amb registre d’entrada
2019009945).
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En data 5 d’abril de 2019 la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic emet informe de
solvència tècnica, que la Mesa fa seu, en el que, entre d’altres extrems, fa constar:
“Fets
Revisada la documentació tècnica aportada per l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, S.A., s’ha
pogut comprovar:
• Que durant l’any de major execució en els darrers 5 anys ha executat treballs de naturalesa
similar als que constitueixen l’objecte d’aquest contracte per un import de superior als
167.577,17 € exigits als plecs. Tal i com figura al certificat del registre electrònic d’empreses
licitadores (RELI) de 26 de febrer de 2.019.
• El cap d’obra té una titulació habilitant i una experiència acreditada de 19 anys mesos en
treballs de cap d’obra, igual a la presentada a la seva oferta.
• L’encarregat té una experiència acreditada de 29 anys i 7 mesos com a encarregat
d’obres segons currículum, inferior a la presentada en la seva oferta, però que igualment
suposa la màxima puntuació i compleix amb els requeriments contemplats al PCAP.
Conclusions
D’acord a la documentació presentada que consta a l’expedient s’informa favorablement la
solvència tècnica de l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, S.A., per dur a terme les obres
contemplades al projecte “Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als
accessos a les urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria”.
Tenint en compte l’informe tècnic de valoració de la solvència tècnica abans senyalat, que la
Mesa fa seu, la valoració provisional del criteri d’adjudicació referent a la qualitat de l’equip
tècnic (cap d’obra i encarregat) efectuada en l’informe tècnic referent 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, ha esdevingut definitiva a resultes de l’acreditació dels anys d’experiència. En
conseqüència, la puntuació total que va ser atorgada amb caràcter provisional també esdevé
definitiva.
En base a l’anterior, la Mesa de contractació acorda per unanimitat:
Únic.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, de conformitat amb el previst a
l’informe tècnic referent 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, que la Mesa fa seu, i en base a
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, l’adjudicació del contracte de les obres locals previstes 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, a l’empresa ALUMBRADOS
VIARIOS SA amb NIF A08523094, 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.
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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 clàusula 7 del
PCAP) i un encarregat amb una experiència de 29 anys (5 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 24 anys com a criteri d’adjudicació establert en
la clàusula 7 del PCAP).
Essent les 11:30 hores, s’acaba aquesta obertura i s’aixeca la present acta que signen els i les
membres de la Mesa.

Tècnica administració general

Coordinadora de l'Ambit
d'Obra i Espai Públic

AZAHARA GONZALEZ
LOPEZ

M. Carmen Méndez Arrébola

11/04/2019 13:37:07
El vicesecretari accidental

11/04/2019 14:25:01
L'interventor accidental

NICOLAS LOPEZ AZNAR

XAVIER CARBONELL
TUTUSAUS

11/04/2019 15:00:00

12/04/2019 8:19:40

El regidor delegat d'Obra pública

JUAN LOPEZ NUÑEZ

12/04/2019 10:45:16
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