Ajuntament d’Agramunt

LICITACIÓ
INFORME TÈCNIC 2018/019

SERVEIS TÈCNICS
Assumpte:
Referència:

Informe tècnic.
Licitació pública per a l’adjudicació del contracte de les obres de “LEGALITZACIÓ I
REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE MAFET”
Emplaçament: Mafet
Examinada la documentació obrant en l’expedient de referència i la documentació aportada, el tècnic que
subscriu emet el següent

INFORME

Antecedents
En data 10 d’abril de 2018 aquests Serveis Tècnics van emetre un informe respecte a l’adjudicació del
contracte de les obres de “LEGALITZACIÓ I REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE MAFET” on es
feia constar la classificació de les empreses presentades per ordre de puntuació i es determinava les ofertes
considerades, en principi, desproporcionades segons els criteris del RLCAP.
Posteriorment la mesa de contractació va requerir a l’empresa GOMINTEC, SL, que havia presentat una
oferta presumptament anormal o desproporcionada, l’aportació de documentació per justificar la viabilitat de
l’oferta presentada incloent el model de lluminària inclosa al projecte ja que les característiques tècniques
de a lluminària que proposava no eren equivalents.
En data 30 d’abril de 2018 l’empresa Gomintec, SL va presentar una justificació de preus per a la
contractació. Aquests serveis tècnics van considerar que les característiques tècniques de la lluminària
proposada eren inferiors a les de la lluminària inclosa al projecte i no es podien considerar equivalents. En
conseqüència, es va optar per excloure-la de la licitació.
En el mateix informe de data 7 de maig de 2018 es va fer constar que l’oferta de l’empresa amb la segona
millor puntuació, Citelum Ibérica, SA, quedava en situació de desproporcionada desprès d’excloure la
primera empresa i la mesa de contractació li va requerir l’aportació de documentació per justificar la seva
valoració i precisar les condicions que demostressin la viabilitat de la seva oferta o proposició.
Finalitzat el termini atorgat, en data 11 de juny de 2018 s’ha presentat la documentació requerida per part
de l’empresa sol·licitada.

Consideracions
L’empresa Citelum Ibérica, SA ha aportat una justificació de la proposta econòmica on es justifica que l’oferta
econòmica presentada es fonamenta en la capacitat de l’empresa d’obtenir un bon cost gràcies a la
implantació de la zona i a l’ajust del benefici industrial.
A la documentació aportada es fa constar:
-

Citelum Ibérica conjuntament amb l’empresa Romero Polo gestiona i manté l’enllumenat públic de
la ciutat de Lleida amb més de 25.000 punts de llum i on realitza nombroses actuacions de reposició
de cable i noves instal·lacions. I on té un equip de 14 persones, entre electricistes, tècnics i
administratius.

-

Aquesta situació de lideratge i la nostra implantació al territori nacional ens permet tenir pactes
directes amb els fabricants de materials d’il·luminació, controlar processos de distribució i gestió de
estocs, el qual ens possibilita disminuir costos i presentar preus competitius al mercat nacional. Som
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de les poques empreses instal·ladores amb capacitat de compra directa al proveïdor, fent que en
alguns casos això suposi un estalvi directe de la compra del 10%, gràcies a evitar l’entrada
d’intermediaris.
-

A l’hora de realitzar l’estudi de costos per determinar el preu de les diferents partides de l’obra,
Citelum Ibèrica ha tingut en compte el gran pes estratègic del municipi d’Agramunt dins l’àrea
d’influència de la ciutat de Lleida, on disposem de personal altament qualificat i d’una estructura
consolidada, cosa que ha fet que Citelum Ibérica hagi fet una aposta decidida pel nou contracte de
renovació de les instal·lacions de Mafet de l’Ajuntament d’Agramunt. Per aquest motiu, Citelum
Ibèrica ha decidit fer una oferta molt acurada, ajustant molt els costos i els marges en totes les
partides.

La justificació de la reducció dels costos de la mà d’obra és la següent:
Costos personal

Cost vehicles

Preu oficial de 1a
Preu ajudant
Preu enginyer industrial
Preu camió cistella 14m

Cost per hora de treball efectiva

16,54€/hora (24,16€/hora a projecte)
15,59€/hora (20,73€/hora a projecte)
20,00€/hora
3,10 €/hora
37,73€/hora

Es preveu els següents rendiments de treball:
-

Canvi de llumeneres (inclou revisió del punt de llum, retirada de la llumenera existent i verificació
final: 30 minuts de mà d’obra amb camió cistella (1,5 - 2,5 hores a projecte).
Canvi de quadre: 3 hores de mà d’obra.
Instal·lació de cable trenat grapejat en paret amb subjeccions cada 30-40cm: 33 metres/hora (25
metres/hora a projecte).

També es preveu la compra de material elèctric (quadre elèctric, columnes, lluminàries i cablejat) a preus
inferiors dels que estableix el projecte tècnic.
A continuació es detalla la comparativa entre els preus de projecte i els preus de l’empresa desglossant el
preu d’execució material i el benefici empresarial que preveu ingressar el contractista.
DESGLOSSAMENT

PROJECTE

CITELUM

Obra civil

10.430,74

6.790,00

Cablejat

2.841,52

2.123,22

Quadre elèctric

8.060,00

5.676,19

Columnes

5.359,01

4.309,00

Substitució lluminàries

32.303,71

26.655,99

Seguretat i salut

300,00

150,00

Documentació

800,00

450,00

Altres

623,00

Benefici empresarial

2.622,60

PEM

60.094,98

49.400,00

BI (6%)+DG(13%)

11.418,05

0,00

SUB-TOTAL

71.513,03

49.400,00

IVA (21%)
PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTA

15017,74

10374,00

86.530,76

59.774,00
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La disminució del pressupost es reparteix a totes les partides degut a que es preveu un millor rendiment i
un ajustament dels costos de la mà d’obra.
També cal considerar la reducció del benefici industrial que passa de 3.605,70€ a 2.622,60 € i que no es
tenen en compte les despeses generals de l’obra.
Finalment aquestes xifres permeten rebaixar en 26.756,76 € el pressupost d’execució per contracta de
l’obra, un 30,92%.

Conclusions
A continuació es detalla el llistat d’empreses per ordre de puntuació:
LLISTAT D'EMPRESES PER ORDRE DE PUNTUACIÓ
TOTAL
EMPRESA
6

GOMINTEC, SL

7

CITELUM IBÉRICA, SA

Exclosa de la licitació
50,00

10 ETRA BONAL, SA

37,05

8

CEDEL INSTAL·LACIONS, SL

36,83

4

MUNTATGES LLEIDA, SA

36,72

3

IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGIA, SL

28,39

1

14,56

9

ELECTRICITAT AMARO. SA
INSTALACIONES Y PROYECTOS DE
VANGUARDIA, SL
CONSTRUCCIONS JAÉN - VALLÉS, SL

13,41

5

SECE, SA

0,00

2

14,29

La millor puntuació obtinguda per l’adjudicació del Contracte d’obres de “legalització i reforma de
l’enllumenat públic de Mafet” ha estat per CITELUM IBÉRICA, SA amb 50,00 punts.
Vista la justificació de preus que ha aportat, aquests serveis tècnics consideren viable fer front a l’execució
de les obres amb el pressupost de licitació establert.
L’arquitecte municipal,

Sònia Pintó i Grau
Agramunt, 18 de juny de 2018.
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