ANUNCI
Per Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabra del Camp de data 28
de desembre de 2018, es va aprovar la relació classificada de les proposicions
presentades en el procediment de contractació del servei de gestió integral amb garantia
total de l’enllumenat públic de Cabra del Camp, amb la inversió de les instal·lacions del
municipi, el text literal del qual es el següent:
“PROPOSTAD'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES EMPRESES
PRSENTADES EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
GESTIÓ INTEGRAL AMB GARANTIA TOTAAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE
CABRA DEL CAMP, AMB LA INVERSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL
MUNICIPI.
ANTECEDENTS
Per acord de la Junta de Govern de data 7 de setembre de 2018, es va aprovar
l'expedient de contractació del servei de gestió integral amb garantia total de
l’enllumenat públic de Cabra del Camp, amb la inversió de les instal·lacions del
municipi, per import de 1.074.127,93 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
887.725,56 €, pressupost net, i 186.422,36 € en concepte d’Impost sobre el valor
(IVA) afegit al tipus del 21%.
En el perfil del contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cabra del Camp
es publicà l'anunci de licitació.
En data 3 de desembre de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir
la relació definitiva de candidats admesos, que va ser la següent:


Relació de licitadors admesos:





SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS
ELECNOR, S.A.
IMESAPI, S.A.
ALISEA ESCO, S.A.

La mesa de contractació es reuneix en data 10 de desembre de 2018 per l'obertura del
sobre 2.

La mesa de contractació es reuneix en data 27 de desembre de 2018 per la valoració de les
ofertes contingudes en el sobre 2 i procedeix a l'obertura del sobre 3.

La mesa proposa aixecar a l'òrgan de contractació relació de les ofertes classificades per
ordre decreixent:

ORDRE
1
2
3

LICITADOR
IMESAPI, S.A.
SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS
ELECNOR, S.A.

PUNTUACIÓ
144,96 punts
142 punts
129,46 punts

FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en
tot allò que no contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició
Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, és el Ple de la Corporació. No obstant, el Ple de la
corporació en sessió celebrada en data 6 d’abril de 2017, va acordar, entre d’altres,
l’acord d’efectuar en favor de la Junta de Govern Local una delegació genèrica
d’atribucions en determinades matèries, entre les quals s’inclou la que regula la
Disposició Addicional 2ª de l LCSP.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en l'expedient
de contractació del servei de gestió integral amb garantia total de l’enllumenat públic
de Cabra del Camp, amb la inversió de les instal·lacions del municipi
1a. IMESAP, S.A
2a. SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS
3a. ELECNOR, S.A.
Segon. Requerir a l’empresa IMESAPI, S.A. perquè, en el termini màxim de deu dies
hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta requeriment, acrediti que ha constituït
la garantia definitiva per un import de 39.060 €, acrediti disposar de la capacitat
suficient per contractar amb l'administració, aporti els certificats d’estar al corrent de
la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries, o l’autorització a
l’òrgan de contractació per a la seva obtenció directa, i aboni les despeses de
publicitat quantificades en 2.000 €.
Tercer. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta,
amb les conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà
a demanar la mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació.
Quart.- Publicar el present acord al Perfil del contractant.

Cinquè.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra el present Acord no és procedent cap tipus de recurs.”

Cabra del Camp, 31 de desembre de 2018
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