Senyor,

Us notifico que L’Alcalde en data 29 de MARÇ de 2021 ha acordat DECRET D’ALCALDIA
3/2021.- DATA 29-03-2021
DECRET D’ALCALDIA 3/2021.- DATA 29-03-2021
DESESTIMACIÓ DE L’OFERTA EN BAIXA TEMERÀRIA I PROPOSAR L’ADJUDICACIÓ DE
LES OBRES DEL CONTRACTE DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI
D’OSSÓ DE SIÓ FASE-1 (Ossó de Sió i Castellnou d’Ossó)
ANTECEDENTS DE FET.1.-- El dia 18 de març de 2021, es constitueix la Mesa de Contractació en sessió pública l’acte
d’obertura del sobre 1 (documentació administrativa) de les ofertes presentades que han optat a
la licitació mitjançant PROCEDIMENT OBERT
per tramitació Ordinària
per a la
CONTRACTACIÓ DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI D’OSSÓ DE
SIÓ, FASE 1 i l’obertura del sobre 2(oferta econòmica i millores).
2.- Havent-se establert com a data límit per a la presentació de la documentació el dia 15 de
març de 2021, s’han presentat, segons certificació lliurada al respecte la qual s’adjunta a
l’expedient, i confrontada amb la documentació que té la Mesa de Contractació, les propostes
següents:
Empresa
ACISA, SA
RUBATEC SA
ANEUMLED, SL
ZIMAX 5000, SL
ELECNOR INFRAESTRUCTURAS SA
VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS, SL
HRR BIOERNERGY TECHNOLOGY
SYSTEMS, SL
ESTUDIOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIASLU(SORIGUÉ)
INGENIERíA Y SERVICIOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA SL(ENERTIKA)

MUNTATGES LLEIDA
Seguidament es procedeix a L’OBERTURA DEL SOBRE ”B” (PROPOSICIÓ ECONÒMICA),
d’acord amb que s’estableix en la clàusula 17 del plec de clàusules administratives CRITERIS
PER VALORAR LES PROPOSICIONS que regeixen aquesta contractació.
La Mesa de Contractació acorda:

Primer.- Aprovar el quadre de valoracions següents:
PEC licitació

OSSó DE Sió (FASE-I)

140.794,78

Millora-l

Oferta econ.
Contractista
MUNTATGES LLEIDA
SA
AUXILIAR DE
SERVICIOS Y
ASISTENCIA
SWSORIGUÉ
ZIMAX SERVICIOS
ENERGÈTICOS SW

Import

Baixa

Puntuació Ofereix

119.675,56

21.119,22

15,00%

129.957,02

10.837,76

7,70%

11,58

Millora-2

119.675,56

21.119,22

SI

8,00

SI

SI

8,00

SI

33,00

SI

8,00

SI

SI

4,00

SI

33,00

SI

GARANTIA

Puntuació Ofereix Puntuació Ofereix Puntuació Anys
addi.

5,94
15,00%

Millora-3

Puntuació PUNTS

2

5

2

5

4,00
SI

SI

4,00
4,00

61,58

55,94
2

5

2

5

61,58
62,47

ELECNOR SA

118.063,25

22.731,53

16,15%

11,58
12,47

ACISA SA

116.580,69

24.214,09

17,20%

13,28

SI

8,00

SI

33,00

SI

4,00

2

5

63,28

RUBATEC

130.375,97

10.418,81

7,40%

5,71

SI

8,00

SI

33,00

SI

4,00

2

5

55,71

HRR BIONERGY T.S.
SL

118.000,00

22.794,78

16,19%

12,50

SI

8,00

SI

33,00

SI

4,00

2

5

62,50

119.677,00

21.117,78

15,00%

SI

8,00

SI

ESTUDIOS I
MONTAJES
ELECTRICOS SL
ANEUMLED

8,00

SI

33,00
33,00

TOTAL

SI

5

SI

2

5

61,58
75,00

45.584,78

32,38%

VALDONAIRE S.T. SL

125.185,28

15.609,50

11,09%

8,56

SI

8,00

SI

33,00

SI

4,00

2

5

58,56

ENERTIKA SL

125.727,07

15.067,71

10,70%

8,26

SI

8,00

SI

33,00

SI

4,00

2

5

58,26

8,00

SI

2

95.210,00

SI

33,00
33,00

4,00
4,00

11,58
25,00

Segon.- S’acorda requerir a les quatre empreses que han presentat la seva oferta amb una
baixa per sobre del 15% del preu de licitació que són ANEUMLED, SL, ACISA,SA, ELECNOR
SA I HRR BIONERGY T.S. SL la justificació oportuna de la viabilitat de la seva oferta que havien
d’incorporar en el Sobre B segons l’establert en clàusula 22 del plec de clàusules administratiu.
En aquesta documentació caldrà justificar també el material i els models de referència que el
contractista executarà en cas que sigui diferents dels establerts al projecte de conformitat amb
l’establert en el plec de prescripcions tècniques.

Aquesta documentació s’haurà de presentar en el termini de cinc dies a comptar de la recepció
d’aquest requeriment.
3.- Es requereix a les empreses la justificació oportuna de la viabilitat de la seva oferta, justificació
que presenten ELECNOR SA i l’empresa ACISA, SA.,
4.- Per part dels servies tècnics s’emeten els següents informes:
“” INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DE L’OFERTA ECONÒMICA DE L’EMPRESA ACISA
Obra de Referència: REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI D’OSSÓ DE SIÓ
FASE-1-(Ossó de Sió i Castellnou d’Ossó).
Tipus d’informe: Valoració de la justificació de l’oferta econòmica anormalment baixa presentada
per l’empresa ACISA.
Havent considerat la mesa de contractació de l’obra REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
DEL MUNICIPI D’OSSÓ DE SIÓ FASE-1-(Ossó de Sió i Castellnou d’Ossó), la possible incursió
de l’empresa de referència en un cas de situació d’oferta anormalment baixa, s’ha sol·licitat a
l’empresa una justificació que permeti valorar la validesa de la proposta econòmica presentada,
documentació que ha presentat dins de termini.
La mesa de contractació també sol·licita a l’empresa concursant la justificació dels materials i
equips que l’empresa proposa instal·lar.
1-. JUSTIFICACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA
En relació a la documentació presentada per ACISA justificant la proposta econòmica presentada
per la contractació de l’obra REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI D’OSSÓ
DE SIÓ FASE-1-(Ossó de Sió i Castellnou d’Ossó), per un import de 116.580,69 € IVA exclòs, se
n’extreuen les següents argumentacions:
Un cop tornat a analitzar l’oferta presentada, es ratifica en l’import i adjunta un estudi complert i
detallat per justificar-lo.
Per tal de justificar el valor dels equips a instal·lar i descrits en el projecte, aporta pressupostos
detallats de tots els proveïdors (magatzems distribuïdors i/o fabricants.
Per als treballs d’obra civil, indica que els treballs seran subcontractats i aporta pressupost de dita
empresa.
En quant a les despeses de personal i equips associats, aporta justificació desglossada del preu
hora de cada tipus d’operari, així com els rendiments en l’execució de cada tipologia de treballs.
- En quant a les despeses indirectes també aporta justificació del cost unitari i rendiment.
En quant a les despeses generals aplica un valor del 4%
Respecte del benefici industrial dedueix un valor equivalent al 3,54% que considera adequat i
suficient. - D’altra banda, també aporta una memòria de l’empresa on indica la seva experiència,
disponibilitat d’equips i personal qualificat per a aquest tipus d’obres.
Analitzant punt per punt cadascun dels criteris objectius establerts en el Plec de clàusules
administratives particulars, reguladores del procés selectiu i l’article 149 de la LCSP, resulta:

INFORME RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE ACISA.
L’empresa aporta una descomposició de preus i càlcul de costos detallat de totes les partides i
ofertes econòmiques de les diferents empreses proveïdores i subcontractes que permet justificar
els preus presentats en l’oferta de licitació.
CONCLUSIÓ-1
Davant l'exposat anteriorment, i vist el que disposa l' article 149 de la LCSP, INFORMO:
Que la documentació presentada per l’empresa ACISA justifica degudament el reduït nivell de
cost proposat per l’empresa, i que, per tant, la proposta NO HA DE SER DESCARTADA PER
MOTIUS ECONÒMICS.
2-. JUSTIFICACIÓ DELS EQUIPS A INSTAL·LAR
Referent a la justificació dels equips a instal·lar el concursant declara expressament en el seu
manifest que executarà l’obra respectant les condicions indicades en els plecs i amb els equips
descrits en el projecte.
Tant mateix en la justificació de la seva oferta econòmica aporta pressupost de proveïdors de
materials de referència indicats en el projecte.
CONCLUSIÓ-2:
Per tant queda clar que el licitador basa la seva proposta amb la instal·lació dels equips de
referencia i no en altres que puguin ser considerats com equivalents. Per tant, INFORMO:
Que la proposta presentada per l’empresa ACISA NO HA DE SER DESCARTADA PER MOTIUS
DE QUALITAT LES EQUIPS A INSTAL·LAR, JA QUE PROPOSA INSTAL·LAR ELS EQUIPS DE
REFERÈNCIA INDICATS EN EL PROJECTE.
3-. VALORACIÓ FINAL
La proposta presentada per ACISA justifica de forma adequada tant l’oferta econòmica com dels
equips tècnics a instal·lar, i NO HA DE SER DESCARTADA PER AQUESTS MOTIUS.
I per què consti a la Mesa, als efectes adients emeto el present a l’Ajuntament de Plans de Sió
en la data de la signatura digital.
L’Enginyer industrial Xavier Arqués.””
FONAMENTS DE DRET
1. L'article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa a
la classificació de les ofertes i l'adjudicació del contracte.
2. Els articles 153 i 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel
que fa a la publicitat i formalització dels contractes.

3. Els articles 157 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel
que fa a l'adjudicació mitjançant el procediment obert simplificat.
4. Art. 84 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, pel que fa a les ofertes que excedeixin
del pressupost base de licitació
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan hi hagin ofertes declarades
admeses, llevat que presumeixi de forma fonamentada que la proposició o proposicions no poden
ser complertes per fonamentar-se en valors anormals o desproporcionats.
Podrà, en canvi, renunciar a la celebració del contracte o desistir del procediment d’adjudicació,
de conformitat amb allò que preveu l’article 152 de la LCSP. En aquest dos últims casos es
compensarà als licitadors per les despeses en que han incorregut. En aquest supòsit, si diverses
empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la proposició més avantatjosa, es
procedirà a aplicar els criteris de desempat, de l’article 147.2 de la LCSP.
Tenint en compte l’exposat, i atesa la motivació de l’informe tècnic, aquesta Alcaldia RESOLT:
Primer.- - PROPOSAR L’ADJUDICACIÓ les obres DEL CONTRACTE DE REFORMA DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI D’OSSÓ DE SIÓ DE SIÓ FASE-1 a l’empresa ACISA
SA segons el projecte redactat pel Sr. Xavier Arqués Grau i Teresa Núñez Gòdia (Sirius
Solucions d’Enginyeria SLP) que ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària
del dia 6 de juny de 2018 i segons el plec de clàusules administratives i tècniques aprovats per
l’ajuntament ple de data 17 de febrero de 2021 per un import de 116.580,690€ més IVA de
24.481,94 essent un total de 141.062,63 €.
Millores que haurà de realitzar:
Millora 1
Millora 2
Millora 3
Ampliació del termini de garantía: 2 anys més, en total 3 anys de garantia.
Segon.-- REQUERIR a l’empresa ACISA , SA per tal que presenti dins del termini de deu dies
hàbils des de la publicació al perfil del contractant (ww.ossosio.cat) la documentació següent:
-certificat de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
-alta o últim rebut de l’Impost d’ Activitats Econòmiques, al epígraf corresponent al objecte del
contracte.
-justificant d’ haver constituït la garantia definitiva d’ un 5% de l’ import de l’adjudicació, exclòs el
IVA.
En cas que no presenti la documentació en un termini de 10 dies s’adjudicarà el contracte a la
segona empresa classificada, sens perjudici de les penalitats que es puguin imposar.

TERCER.-.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament, que ha d’estar
allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, que, a
la seva vegada, està interconnectat amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic estatal
QUART.- NOTIFICAR aquest acord al director facultatiu i d'execució de les obres al Sr.Xavier
Arqués Grau i per l’enginyera tècnica industrial Teresa Núñez Gòdia, ambdós integrants de
l’empresa “Sirius, Solucions d’Enginyeria, SLP” [CIF B25807082].
CINQUÈ.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament, que ha d’estar
allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, que, a
la seva vegada, està interconnectat amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic estatal.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a tos els licitadors. “”
Si es desitgeu impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el jutjat de lo contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos,
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al de la seva notificació.
La qual cosa se us comunica perquè en prengueu coneixement, significant-vos que les obres no podran
realitzar-se. Així mateix, s’adjunta el document que conté l’import de la liquidació corresponent per a la
tramitació de l’expedient.
Atentament,

Sara Miñarro Gómez
Secretària
Ossó de Sió, 29 DE MARÇ DE 2021

