Objecte: Licitació substitució d’enllumenat exterior
Interessat: Ajuntament
Emplaçament: Enllumenat públic general

Informe tècnic
Joel Vives Torrents, enginyer del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb el
conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Vallromanes i el Consell
Comarcal per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i
enginyeria, emet el següent informe:
ANTECEDENTS
1) La Junta de Govern Local de 19 de gener de 2016 va adoptar l’acord de convocar el
procediment obert per a l’adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació
de lluminàries de tecnologia LED de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal
(expedient núm. 22/2016).
2) El 21 d’abril de 2016 la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del sobre C,
que conté l’estudi presentat pels licitadors i que és objecte del judici de valor.
3) El 12 de juliol de 2016 la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del sobre B,
el qual conté la proposta econòmica i resta de paràmetres avaluables de forma
automàtica.
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INFORME TÈCNIC Núm. E-063/2016

La puntuació final de les empreses licitadores tenint en compte aquells paràmetres
avaluables mitjançant judici de valor (Sobre C) i aquells avaluables de manera
automàtica (Sobre B) fou la següent:
PUNTUACIÓ TOTAL
LICITADOR
1 SECE, SA
2 IMESAPI, SA
3 INNOVACIÓN EN PROYECTOS Y SERVICIOS ADAPTADOS, SL
4 ISTEM, SLU
5 ELECTRICITAT BOQUET, SL
6 LED QUALITY LUX, SL
7 MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, SL

SOBRE B
33,54
26,86
60,00
36,16
57,45
34,11
49,59

SOBRE C
27,21
20,03
27,65
20,23
27,81
17,38
25,13

TOTAL
60,74
46,90
87,65
56,39
85,26
51,48
74,71

D’acord amb això, resulta que el licitador que obté major puntuació total va ser
INNOVACIÓN EN PROYECTOS Y SERVICIOS ADAPTADOS, SL, amb un total de
87,65 punts.
4) El 29 de juliol de 2016 i RE 1705, l’empresa licitadora Electricitat Boquet, SL, va
presentar un recurs de reposició sobre la proposta d’acord de l’ordre de classificació
de les empreses en el procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte de
subministrament i instal·lació de lluminàries de tecnologia LED a l’enllumenat públic,
basant-se en els arguments següents:
-

La partida P03 de millores per a imprevistos s’ha d’adreçar principalment a
-

Substitució de línies elèctriques malmeses que generen defectes d’aïllament

-

Substitució de suports malmesos

-

Allargament de suports existents per a millorar la uniformitat lumínica

-

Sanejament o substitució de quadres de comandament d’enllumenat segons
el REBT

-

Instal·lació de nous punts de llum en zones poc o gens il·luminades

L’empresa millor classificada ofereix un sistema de telegestió punt a punt, la qual
cosa li atorga 5 punts més que a la resta de licitadors, els quals han ofert un
sistema de telegestió centralitzat.

-

L’empresa millor classificada incompleix el PCAP, atès que introdueix una
justificació detallada amb amidaments de l’import a destinar per a l’increment de
la partida P03.

-

En la justificació de l’increment de la partida P03, l’empresa millor classificada
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partides corresponents a:

inclou partides que ja han estat valorades i puntuades anteriorment a través dels
criteris avaluables mitjançant judici de valor, i per tant pretén que se li valori 2
cops el mateix concepte. Les partides que s’haurien valorat 2 cops, d’acord amb
l’oferta presentada per INNOVACIÓN EN PROYECTOS Y SERVICIOS
ADAPTADOS, SL, són:
BHTR_01 (1049 uts)
BG48B21C (1049 uts)
BHV53100 (4 uts)
Aquestes partides sumen un import total de 98.815,17 € sense IVA, que restat a
l’import que ells ofereixen per a la partida P03, 107.925,64 €, donaria un
resultant de 9.110,47 €, sense IVA per a destinar a la partida P03.
En base a l’exposat al recurs, l’empresa Electricitat Boquet SL, sol·licita:
-

Que la Mesa declari que l’import efectivament ofert per INNOVACIÓN EN
PROYECTOS Y SERVICIOS ADAPTADOS, SL per a la partida P03, és de
9.110,47 € sense IVA.

-

Que sigui recalculada la puntuació obtinguda per les diferents empreses
licitadores.

-

Que sigui adjudicat el contracte a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta
més avantatjosa.

5) El 29 de juliol de 2016 i RS 762, el secretari de l’Ajuntament de Vallromanes va
SL, per justificar en un termini de DEU (10) DIES, considerant el mes d’agost inhàbil
a tots els efectes, la naturalesa de les actuacions a què es destinaran els
102.475,64€ sense IVA oferts per a la partida P03 per fer front a imprevistos en les
instal·lacions d’enllumenat públic, que s’hauran de justificar segons els preus del
banc de referència de l’ITEC, en què s’acrediti que la proposta total econòmica sigui
no inferior a 424.052,64€ sense IVA (321.577,00€ + 102.475,64€).
6) El 5 d’agost de 2016 els serveis tècnics municipals van emetre informe segons el
qual es requeria l’empresa INNOVACIÓN EN PROYECTOS Y SERVICIOS
ADAPTADOS, SL, que justifiqués i ratifiqués el compromís d’incrementar l’import de
la partida alçada P03 a justificar amb preus ITEC d’acord amb el plec de
prescripcions tècniques per actuacions imprevistes a realitzar en les instal·lacions
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requerir l’empresa INNOVACIONES EN PROYECTOS Y SERVICIOS ADAPTADOS,

d’enllumenat per al correcte funcionament de les mateixes en un import de
102.475,64 € sense IVA, i per tant, destinar als treballs descrits a la partida P03,
tenint en compte l’import ja establert de 5.450,00 €, un total de 107.925,64 € i
22.664,38 € corresponents a l’impost sobre el valor afegit, en el ben entès que
aquests imprevistos poden correspondre a qualsevol tipus d’eventualitat que pugui
produir-se dins de l’àmbit del contracte; sense que hagin de correspondre
necessàriament a la previsió presentada en el quadre annex al model d’oferta per a
l’apartat a) del sobre B; i sense que pugui ser objecte d’aquesta millora cap partida
de prestació obligatòria o que sigui necessària per a l’execució de les altres millores
ofertes pel licitador.
7) El 16 d’agost i núm. de registre d’entrada 1780 l’empresa IPSA, SL presenta
aclariment en resposta al requeriment de 29 de juliol de 2016 i RS 762, en què
exposa els següents punts:
-

Afirma que s’ha tingut en compte el sistema de telegestió punt a punt pel que fa
a l’augment ofert de la partida alçada P03 en 102.475,64 € sense IVA.

-

Proposa el sistema de telegestió per quadres a cada un dels 22 quadres
elèctrics d’acord amb l’apartat b) de la clàusula novena del PCAP.

-

Sol·licita que se li adjudiqui el contracte d’acord amb Reial decret legislatiu
3/2011.

8) El 7 de setembre de 2016 i RS 767 es notifica a l’empresa IPSA, SL el contingut de

9) El 19 de setembre de 2016 i RE 1995 l’empresa IPSA, SL presenta resposta al
requeriment del 7 de setembre de 2016 i RS 767.
-

Exposa que el sistema de telegestió punt a punt proposat és independent al
sistema de telegestió als quadres que consta al plec de prescripcions tècniques.

-

Manté i ratifica que l’increment de la partida P03 en 102.475,64 € sense IVA
seria destinat íntegrament a la implantació del sistema de telegestió punt a punt,
justificat mitjançant preus ITEC.

-

Sol·licita que se li adjudiqui el contracte d’acord amb Reial decret legislatiu
3/2011.
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l’informe de 5 d’agost de 2016

CONCLUSIONS
Vistos els escrits aportats per l’empresa IPSA, SL el 16 d’agost de 2016 i RE 1780 i el
19 de setembre de 2016 i RE 1995, informo:
Primer. Que l’empresa INNOVACIONES EN PROYECTOS Y SERVICIOS ADAPTADOS,
SL va proposar un sistema de telegestió d’acord amb l’apartat 13 del plec de
prescripcions tècniques a cada un dels 22 quadres, per al qual se li varen atorgar 22
punts segons la Clàusula novena-A.b) del PCAP.
Segon. Que el tipus de sistema de telegestió proposat és un criteri avaluable mitjançant
judici de valor, pel qual el licitador pot obtenir un màxim de 10 punts, d’acord amb la
clàusula novena-B del PCAP. A l’empresa IPSA, SL se li varen atorgar 10 punts per
aquest concepte, atès que el sistema proposat és del tipus punt a punt, previst a
l’apartat 8.2 del plec de prescripcions tècniques.
Tercer. Que el sistema de telegestió punt a punt, ja ha estat valorat per tant, segons la
clàusula novena-B del PCAP, pel qual ha obtingut 10 punts.
Quart. Que en l’escrit del 19 de setembre de 2016 i RE 1995 l’empresa
INNOVACIONES EN PROYECTOS Y SERVICIOS ADAPTADOS, SL ratifica la proposta
de destinar l’augment en 102.475,64 € sense IVA de la partida P03 per a imprevistos,
estat concedits 10 punts d’acord a la clàusula novena-B del PCAP.
Cinquè. Que en l’escrit presentat el 19 de setembre de 2016 i RE 1995, i d’acord amb
allò exposat als punts anteriors, l’empresa INNOVACIONES EN PROYECTOS Y
SERVICIOS ADAPTADOS, SL no dóna resposta al requeriment de justificar i ratificar el
compromís d’incrementar l’import de la partida alçada P03 a justificar amb preus ITEC
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques per actuacions imprevistes a realitzar en
les instal·lacions d’enllumenat per al correcte funcionament de les mateixes en un import
de 102.475,64 € sense IVA, i per tant, destinar als treballs descrits a la partida P03,
tenint en compte l’import ja establert de 5.450,00 €, un total de 107.925,64 € i 22.664,38
€ corresponents a l’impost sobre el valor afegit, en el ben entès que aquests imprevistos
poden correspondre a qualsevol tipus d’eventualitat que pugui produir-se dins de l’àmbit
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íntegrament a la implantació del sistema de telegestió punt a punt, pel qual ja li han

del contracte; sense que hagin de correspondre necessàriament a la previsió
presentada en el quadre annex al model d’oferta per a l’apartat a) del sobre B; i sense
que pugui ser objecte d’aquesta millora cap partida de prestació obligatòria o que sigui
necessària per a l’execució de les altres millores ofertes pel licitador.
Sisè. No donar per vàlid l’increment en 102.475,64 € sense IVA de la partida P03 per a
imprevistos proposat per l’empresa INNOVACIONES EN PROYECTOS Y SERVICIOS
ADAPTADOS, SL, atès que aquest import seria destinat íntegrament a l’execució
d’altres millores ofertes pel licitador que són independents a la partida alçada P03 per a
imprevistos, tal com ha confirmat la pròpia empresa licitadora IPSA, SL. En
conseqüència, l’increment de l’import a destinar a la partida P03 per a imprevistos, ofert
per INNOVACIÓN EN PROYECTOS Y SERVICIOS ADAPTADOS, SL té com a resultat
final un valor ZERO (0 €) euros.
Setè. La puntuació final de les empreses licitadores, vista la documentació aportada i
tenint en compte aquells paràmetres avaluables mitjançant judici de valor (Sobre C) i
aquells avaluables de manera automàtica (Sobre B) és la següent:

LICITADOR
1 SECE, SA
2 IMESAPI, SA
3 INNOVACIÓN EN PROYECTOS Y SERVICIOS ADAPTADOS, SL
4 ISTEM, SLU
5 ELECTRICITAT BOQUET, SL
6 LED QUALITY LUX, SL
7 MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, SL

SOBRE B
34,21
27,01
25,00
37,04
60,00
34,82
51,52

SOBRE C
27,21
20,03
27,65
20,23
27,81
17,38
25,13

TOTAL
61,41
47,04
52,65
57,26
87,81
52,20
76,65

D’acord amb això, resulta que el licitador que obté major puntuació total i per tant el
millor classificat és ELECTRICITAT BOQUET, SL amb un total de 87,81 punts.
Vuitè. Que es doni trasllat de l’informe a la Mesa de contractació
El tècnic municipal
Joel Vives Torrents
Signat electrònicament a Vallromanes al marge en la data que hi figuri
(SIGNAT AMB FIRMA DIGITAL AVANÇADA)
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PUNTUACIÓ TOTAL

