DECRET

ANTECEDENTS
Primer.- Vista la provisió de l’Alcaldia de data 5 d’abril de 2019 que va iniciar
l’expedient de contractació per al subministrament i substitució de les lluminàries dels
edificis municipals de l’Ajuntament.

1.- SECE
2.- ELECNOR, SA
3.- BOSIR, SA
4.- HRR BIOENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS, SL
Quart.- En data 8 de juliol de 2019 es constitueix la mesa de contractació per al
subministrament i substitució de les lluminàries dels edificis municipals de
l’Ajuntament, aixecant-se l’acta què, a continuació, es transcriu:
.../...
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT I
SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES DELS EDIFICIS MUNICIPALS

DECRET

Aida Andres Casas (2 de 2)
Secretària acctal.,
Data Signatura: 26/08/2019
HASH: 22654517ada0c76144e8bfc70703af92

Tercer.- Durant el termini establert per a la presentació d’ofertes a través de la
Plataforma del sobre digital es van presentar les següents al LOT 3 corresponent al
Equipaments Esportius:

Número: 2019-3547 Data: 23/08/2019

Segon.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 7 de maig de 2019, va
aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regeixen
la contractació d’aquest subministrament.

Cunit, 08 de juliol de 2019
A la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 1.10 del Plec de
Clàusules Administratives particulars que regeix el contracte pel subministrament i instal·lació
de noves lluminàries dels edificis municipals, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió
ordinària de data 07 de maig de 2019, es constitueix la Mesa de Contractació a les 12:35
hores, integrada la Sra. M. DOLORS CARRERAS CASANY, Alcaldessa-Presidenta de la
Corporació, com a Presidenta, l’Arquitecte municipal ISIDRE ROCA I BURES, com a Vocal,
JORDI GASULLA SABATÉ Secretari de la Corporació, MONICA LOPEZ SANCHEZ Tresorera
municipal en representació de la Intervenció i la Sra. AÏDA ANDRÉS CASAS, Funcionària de la
Corporació Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe de l'acte.
La Secretària de la Mesa de Contractació informa als membres de la mateixa que, el termini de
presentació de propostes era de 30 dies naturals a comptar des de la data de a partir del dia
següent de la publicació de l'anunci de licitació en el DOCE, segons consta al Registre
d’entrada ha presentat oferta:
LED QUALITY LUX, SL amb CIF B65679441 que presenta oferta per als lots
- Escoles i llar d’infants LOT 1
- Edificis municipals LOT 2
SECE amb CIF A08001182 que presenta oferta per als lots
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Maria Dolors Carreras Casany (1 de 2)
Alcaldesa
Data Signatura: 23/08/2019
HASH: 0ded16cd585eeecfa0f728ebc6c5392a

Exp.- 1586/2019

-

Escoles i llar d’infants LOT 1
Edificis municipals LOT 2
Equipaments esportius LOT 3

BOSIR, SA amb CIF A43115974 que presenta oferta per als lots
- Escoles i llar d’infants LOT 1
- Edificis municipals LOT 2
- Equipaments esportius LOT 3
ELECNOR, SA amb CIF A48027056 que presenta oferta per als lots
- Escoles i llar d’infants LOT 1
- Edificis municipals LOT 2
- Equipaments esportius LOT 3
HRR BIOENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS, SL amb CIF B66819012 que presenta oferta
per als lots
Escoles i llar d’infants LOT 1
Edificis municipals LOT 2
Equipaments esportius LOT 3

La Secretaria certifica la relació de documents que contenen els Sobres 1:
PROPOSTA NÚM. 1.- Correspon a LED QUALITY LUX, SL qui aporta la següent
documentació:

PROPOSTA NÚM. 2.- Correspon a SECE qui aporta la següent documentació:
1.- Declaració responsable DEUC...................................................................................SI

DECRET

1.- Declaració responsable DEUC...................................................................................SI

Número: 2019-3547 Data: 23/08/2019

-

PROPOSTA NÚM. 3.- Correspon a BOSIR, SA qui aporta la següent documentació:

PROPOSTA NÚM. 4.- Correspon a ELECNOR, SA qui aporta la següent documentació:
1.- Declaració responsable DEUC...................................................................................SI
PROPOSTA NÚM. 5.- Correspon a HRR BIOENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS, SL
qui aporta la següent documentació:
1.- Declaració responsable DEUC...................................................................................NO
Seguidament la Mesa de Contractació, declara que l’empresa no ha presentat la Declaració La
declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el
sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació (DEUC). Tot i
que manifesta que adjunta la inscripció al RELI, aquest document no s’ha incorporat al Sobre 1.
Per tant, atès que es tracta d’una documentació esmenable, la mesa acorda atorgar un termini
de 3 dies a l’empresa licitadora HRR BIOENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS, SL per a què
esmeni la manca de documentació i acorda tornar a reunir-se el dia 12 de juliol a les 12:00h de
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1.- Declaració responsable DEUC...................................................................................SI

conformitat al punt 1.10 del Plec de clàusules administratives particulars pel contracte
administratiu de subministrament i instal·lació de noves lluminàries dels edificis municipals.
Seguidament i essent les 12:40h la Presidenta dona per acabada la reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria sotmeto a la
signatura del President i Vocals presents; DONO FE.
.../...

Cinquè.- El dia 8 de juliol de 2019, l’empresa HRR BIOENERGY TECHNOLOGY
SYSTEMS, SL presenta la documentació requerida per la Mesa.
Sisè.- En data 12 de juliol de 2019 es constitueix la mesa de contractació per al
subministrament i substitució de les lluminàries dels edificis municipals de
l’Ajuntament, aixecant-se l’acta què, a continuació, es transcriu:

A la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 1.10 del
Plec de Clàusules Administratives particulars que regeix el contracte pel
subministrament i instal·lació de noves lluminàries dels edificis municipals, aprovat per
la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 07 de maig de 2019, es
constitueix la Mesa de Contractació a les 13:00 hores, integrada la Sra. M. DOLORS
CARRERAS CASANY, Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, com a Presidenta,
l’Arquitecte municipal ISIDRE ROCA I BURES, com a Vocal, JORDI GASULLA
SABATÉ Secretari de la Corporació, MONICA LOPEZ SANCHEZ Tresorera municipal
en representació de la Intervenció i la Sra. AÏDA ANDRÉS CASAS, Funcionària de la
Corporació Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe de
l'acte.
Seguidament la Mesa de Contractació, declara correcta la documentació
administrativa presentada les empreses licitadores i per tant resta admesa per a
l’adjudicació del present contracte.
L’empresa HRR BIOENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS, SL, va presentar la
documentació requerida dins del termini atorgat.
A continuació i de conformitat amb la clàusula 3.4 del Plec de Clàusules
Administratives particulars, la Presidenta ordena l’obertura del sobre 2, i es decideix
entregar la documentació que conté el sobre 2 a l’Arquitecte tècnic municipal per tal
que revisi la documentació que acompanya a l’oferta de la classe energètica de les
lluminàries i valori el criteri “2.1 Classe energètica”
Seguidament i essent les 13:25h, la Presidenta dona per acabada la reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura del President i Vocals presents; DONO FE.
.../...

DECRET

Cunit, 12 de juliol de 2019

Codi Validació: 3M4TZ2X9CE4CQY3R63KSCTPMY | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 13

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PEL
SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES DELS EDIFICIS
MUNICIPALS

Número: 2019-3547 Data: 23/08/2019

.../...

Setè.- En data 25 de juliol de 2019 es constitueix la mesa de contractació per al
subministrament i substitució de les lluminàries dels edificis municipals de
l’Ajuntament, aixecant-se l’acta què, a continuació, es transcriu:
.../...
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT
SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES DELS EDIFICIS MUNICIPALS

I

D’acord amb la darrera sessió en la que la mesa va acordar sol·licitar informe tècnic
sobre la valoració del criteri subjecte a valoració automàtica previst en el plec de
clàusules administratives particulars consistent en la classe energètica superior del
producte, a continuació es transcriu l’informe emès per tècnic:
.../...
INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTES A UNA VALORACIÓ
AUTOMÀTICA EN EL PROCEDIMENT OBERT, PEL SUBMINISTRAMENT I
SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES DELS EDIFICIS MUNICIPALS EXP
1586/2019

DECRET

A la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 1.10 del
Plec de Clàusules Administratives particulars que regeix el contracte pel
subministrament i instal·lació de noves lluminàries dels edificis municipals, aprovat per
la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 07 de maig de 2019, es
constitueix la Mesa de Contractació a les 12:00 hores, integrada la Sra. M. DOLORS
CARRERAS CASANY, Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, com a Presidenta,
l’Arquitecte municipal ISIDRE ROCA I BURES, com a Vocal, JORDI GASULLA
SABATÉ Secretari de la Corporació, MONICA LOPEZ SANCHEZ Tresorera municipal
en representació de la Intervenció i la Sra. MATILDE GARCIA GIMÉNEZ, Funcionària
de la Corporació Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe
de l'acte.

Número: 2019-3547 Data: 23/08/2019

Cunit, 25 de juliol de 2019

En l’acta de 12 de juliol de 2019 la mesa de contractació, i de conformitat amb la
clàusula 3.4 del Plec de Clàusules Administratives particulars, la Presidenta ordena
l’obertura del sobre 2, i es decideix entregar la documentació que conté el sobre 2, a
l’arquitecte tècnic municipal per tal que revisi la documentació que acompanya a
l’oferta de la classe energètica de les lluminàries i valori el criteri “2.1 Classe
energètica”
Classe energètica
A+
A++

Puntuació
10 punts
20 punts
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ANTECEDENTS DEL FET

VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIO RELATIVA ALS CRITERIS “2.1 CLASSE
ENERGÈTICA”
Es valoren les ofertes presentades per les empreses d’acord amb els criteris
avaluables de forma automàtica inclosos en el punt “2.1 Classe energètica superior
del producte” les propostes van acompanyades de les fitxes de les característiques
dels materials, a subministrar.

SECE
Escoles i llar d’infants Lot 1
Edificis municipals
Lot 2
Equipaments esportius Lot 3

10 punts
10 punts
10 punts

BOSRI, SA
Escoles i llar d’infants Lot 1
Edificis municipals
Lot 2
Equipaments esportius Lot 3

10 punts
10 punts
10 punts

ELECNOR SA
Escoles i llar d’infants Lot 1
Edificis municipals
Lot 2
Equipaments esportius Lot 3

10 punts
10 punts
10 punts

HRR BIOENERGGY TECHOLOGY SYSTEM, SL
Escoles i llar d’infants Lot 1
10 punts
Edificis municipals
Lot 2
10 punts
Equipaments esportius Lot 3
10 punts
.../...
Una vegada resolta la valoració d’aquest apartat es procedeix a valorar la resta de
criteris per a cada lot i per a cada licitador.
PROPOSTA NÚM. 1.- Correspon a LED QUALITY LUX, SL qui aporta la següent
documentació:

Número: 2019-3547 Data: 23/08/2019

10 punts
10 punts
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LED QUALITY LUX, SL
Escoles i llar d’infants Lot 1
Edificis municipals
Lot 2

DECRET

Revisada la documentació presentada pels licitadors, i donat que tots presenten en la
documentació acreditativa dels criteris avaluables de forma automàtica que
subministraran A++, s’ha analitzant les característiques de les fitxes aportades per les
empreses, amb les fitxes tècniques de les diverses cases comercials i es detecten
diferencies de qualificació energètica en alguns dels productes, per tant donat que cap
de les empreses justifica adequadament, que la totalitat dels productes a subministrar
tindran la classe energètica A++, es proposa la puntuació final respecte a la
documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació de valoració automàtica de :

LOT 1.- Escoles i llar d’infants
Proposició económica
Classe energética
Ampliació termini garantía
Reducció termini entrega material

Oferta

Puntuació

52.976,75
3 anys
3 setmanes

30
10
30
20

Oferta

Puntuació

22.065,05

25,94
10
30
20

LOT 2.- Edificis municipals
Proposició económica
Classe energética
Ampliació termini garantía
Reducció termini entrega material

3 anys
3 setmanes

PROPOSTA NÚM. 2.- Correspon a SECE qui aporta la següent documentació:
Oferta

Puntuació

55.111,97
3 anys
3 setmanes

28,84
10
30
20

Oferta

Puntuació

19.078,98
3 anys
3 setmanes

30
10
30
20

Oferta

Puntuació

113.458,43

--10
30
20

Proposició económica
Classe energética
Ampliació termini garantía
Reducció termini entrega material

LOT3.- Equipaments esportius
Proposició económica
Classe energética
Ampliació termini garantía
Reducció termini entrega material

3 anys
3 setmanes

PROPOSTA NÚM. 3.- Correspon a BOSIR, SA qui aporta la següent documentació:
LOT 1.- Escoles i llar d’infants
Proposició económica
Classe energética
Ampliació termini garantía
Reducció termini entrega material

Oferta

Puntuació

70.058,19
2 anys
3 setmanes

22,69
10
20
20

Oferta

Puntuació

29.331,74

19,51
10
20
20

LOT 2.- Edificis municipals
Proposició económica
Classe energética
Ampliació termini garantía
Reducció termini entrega material

2 anys
3 setmanes

DECRET

LOT 2.- Edificis municipals
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Proposició económica
Classe energética
Ampliació termini garantía
Reducció termini entrega material

Número: 2019-3547 Data: 23/08/2019

LOT 1.- Escoles i llar d’infants

LOT3.- Equipaments esportius
Proposició económica
Classe energética
Ampliació termini garantía
Reducció termini entrega material

Oferta

Puntuació

138.176,20

--10
20
20

2 anys
3 setmanes

PROPOSTA NÚM. 4.- Correspon a ELECNOR, SA qui aporta la següent
documentació:
Oferta

Puntuació

59.826,30
3 anys
3 setmanes

26,57
10
30
20

Oferta

Puntuació

27.809,71
3 anys
3 setmanes

20,58
10
30
20

Oferta

Puntuació

133.153,96

--10
30
20

Proposició económica
Classe energética
Ampliació termini garantía
Reducció termini entrega material

LOT3.- Equipaments esportius
Proposició económica
Classe energética
Ampliació termini garantía
Reducció termini entrega material

3 anys
3 setmanes

PROPOSTA NÚM. 5.- Correspon a HRR BIOENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS, SL
qui aporta la següent documentació:
LOT 1.- Escoles i llar d’infants
Proposició económica
Classe energética
Ampliació termini garantía
Reducció termini entrega material

Oferta

Puntuació

61.836,71

25,70
10
30
20

3 anys
3 setmanes

LOT 2.- Edificis municipals
Proposició económica
Classe energética
Ampliació termini garantía
Reducció termini entrega material

Oferta
24.418,75
3 anys
3 setmanes

Puntuació
23,44
10
30
20

DECRET

LOT 2.- Edificis municipals
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Proposició económica
Classe energética
Ampliació termini garantía
Reducció termini entrega material

Número: 2019-3547 Data: 23/08/2019

LOT 1.- Escoles i llar d’infants

LOT3.- Equipaments esportius
Proposició económica
Classe energética
Ampliació termini garantía
Reducció termini entrega material

Oferta
124.025,40

Puntuació
--10
30
12

3 anys
5 setmanes

Les empreses obtenen la següent puntuació total:

88,84 punts
90 punts
-- punts

ELECNOR, SA obté les següents puntuacions per lots:
- Escoles i llar d’infants
LOT1
86,57 punts
- Edificis municipals
LOT2
80,58 punts
- Equipaments esportius
LOT3
-- punts
HRR BIOENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS, SL obté les següents puntuacions per
lots:
- Escoles i llar d’infants
LOT 1
85,70 punts
- Edificis municipals
LOT 2
83,44 punts
- Equipaments esportius
LOT 3
-- punts
A la vista de les puntuacions obtingudes, els membres de la mesa proposen la següent
classificació a l’Alcaldia:
LOT 1.- Escoles i llar d’infants
1.- LED QUALITY LUX, SL
2.- SECE
3.- ELECNOR, SA
4.- HRR BIOENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS, SL
5.- BOSIR, SA
LOT 2.- Edificis municipals
1.- SECE
2.- LED QUALITY LUX, SL
3.- HRR BIOENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS, SL

DECRET

BOSIR, SA obté les següents puntuacions per lots:
- Escoles i llar d’infants
LOT1
72,69 punts
- Edificis municipals
LOT2
69,51 punts
- Equipaments esportius
LOT3
-- punts
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SECE obté les següents puntuacions per lots:
- Escoles i llar d’infants
LOT1
- Edificis municipals
LOT2
- Equipaments esportius
LOT3

Número: 2019-3547 Data: 23/08/2019

LED QUALITY LUX, SL obté les següents puntuacions per lots:
- Escoles i llar d’infants
LOT1 90 punts
- Edificis municipals
LOT2 85,94 punts

4.- ELECNOR, SA
5.- BOSIR, SA
LOT3.- Equipaments esportius
En relació al LOT3 l’oferta presentada per la mercantil SECE pot ser considerada com
a anormal o desproporcionada, per la qual cosa, la Mesa acordar atorgar una termini
de 3 dies per tal que, de conformitat amb l’establert a l’article 149 de la LCSP, aporti la
documentació escaient que justifiqui amb detall i raonadament el baix nivell del preus
presentat en relació als plecs.
Seguidament i essent les 12:48 hores la Presidenta dona per acabada la reunió.

.../...
I

Cunit, 2 d’agost de 2019
A la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 1.10 del
Plec de Clàusules Administratives particulars que regeix el contracte pel
subministrament i instal·lació de noves lluminàries dels edificis municipals, aprovat per
la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 07 de maig de 2019, es
constitueix la Mesa de Contractació a les 12:00 hores, integrada la Sra. M. DOLORS
CARRERAS CASANY, Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, com a Presidenta,
l’Arquitecte municipal ISIDRE ROCA I BURES, com a Vocal, MATILDE GARCÍA
GIMÉNEZ Secretària acctal de la Corporació i com a Secretària de la Mesa que dona
fe de l’acte i MONICA LOPEZ SANCHEZ Tresorera municipal en representació de la
Intervenció Municipal
D’acord amb la darrera sessió en la que la mesa va acordar requerir a la mercantil
SECE per tal que, de conformitat amb l’establert a l’article 149 de la LCSP, aportés la
documentació escaient que pogués justificar amb detall i raonadament el baix nivell
del preus presentat en relació als plecs.
SECE a aportat la documentació requerida dins el termini atorgat, i el tècnic municipal
el senyor Guifré Colet ha redactat el següent informe que literalment diu:

DECRET

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT
SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES DELS EDIFICIS MUNICIPALS
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Sisè.- En data 30 de juliol de 2019 l’empresa SECE presenta documentació
justificativa de la baixa anormal o desproporcionada, i es constitueix la mesa de
contractació el dia 2 d’agost, aixecant-se l’acta què, a continuació, es transcriu:

Número: 2019-3547 Data: 23/08/2019

I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura del President i Vocals presents; DONO FE.
.../...

.../...
INFORME TÈCNIC
Núm. d’expedient: 1586/2019.
Assumpte: Contractació obra “Subministrament i substitució de les lluminàries dels
edificis municipals” oferta relativa al Lot 3
Antecedents
En compliment de la instrucció donada pel president de la mesa de contractació del
concurs de subministrament i substitució de les lluminàries dels edificis municipals, i
corresponent al Lot 3, i en relació a la documentació aportada per l’empresa SECE,
relativa a la justificació baixa anormal o desproporcionada, s’ha procedir a estudiar la
documentació lliurada el dia 29 de juliol de 2019

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

El licitador justifica la seva baixa, amb la presentació de la justificació dels preus
descompostos de les partides incloses en el projecte, aportat :


Documentació corresponen al quadre salarial de l’any 2019, on s’observa una
baixa respecte al preu de la licitació de l’hora d’oficial i d’operari entre 50,26% i
59,48 %, als preus descompostos s’inclou la partida de l’1,5% de despeses
auxiliars,



Pressupostos de les empreses on realitzen les compres de materials, on
justifiquen els preus dels materials a instal·lar més baixos que els preus
inclosos en projecte i donant compliment a les característiques tècniques
especificades.

Per tant la justificació que presenta l’empresa d’un estalvi d’un 68,61%, sobre l’import
de l’obra, és admissible, perquè significa que tot i això encara té un estalvi d’un 6% de
benefici industrial.
Conclusions
Es considera degudament justificada l’oferta presentada i per tan admissible.
Cunit, a data de signatura electrònica
Guifré Colet i Creus
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3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere
al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones
relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.

DECRET

Atenent a les consideracions anteriorment esmentades i d’acord amb el que disposa
l’article 152 del RD 3/2011, de 14 de novembre que prescriu que:

Número: 2019-3547 Data: 23/08/2019

Fets

Arquitecte Tècnic Municipal
.../...
A la vista de la conformitat i acceptació de la baixa i les puntuacions obtingudes, els
membres de la mesa proposen la següent classificació del LOT3 a l’Alcaldia:
LOT3.- Equipaments esportius
1.- SECE
2.- ELECNOR, SA
3.- HRR BIOENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS, SL
4.- BOSIR, SA

LOT3.- Equipaments esportius
1.- SECE
2.- ELECNOR, SA
3.- HRR BIOENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS, SL
4.- BOSIR, SA

El mateix Decret acorda requerir a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. que presenti en el termini de deu dies hàbils
a comptar des de l’endemà d’haver rebut el requeriment, la documentació establerta
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Vuitè.- En data 19 d’agost de 2019, l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. ha presentat la documentació requerida pel
decret de 2 d’agost.
Novè.- La Secretària accidental ha emès informe jurídic en data 21 d’agost de 2019 en
relació a la documentació presentada per l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.
Vuitè.- L’Interventor emet informe de fiscalització JRG 2019-0310 i document
comptable núm. 2019.2.0008333.000 de disposició de la despesa.

DECRET

Setè.- El Decret de l’Alcaldia núm. 2019-3310 de 2 d’agost, classifica les propostes
presentades pels licitadors en el LOT3, atenent la proposta duta a terme per la Mesa
de Contractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent:
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I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura del President i Vocals presents; DONO FE.
…/…

Número: 2019-3547 Data: 23/08/2019

Seguidament i essent les 12:45 hores la Presidenta dona per acabada la reunió.

FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposa l'art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

Primer.- ADJUDICAR el contracte de subministrament i substitució de les lluminàries
dels edificis municipals de l’Ajuntament LOT 3 corresponent als Equipaments esportius
a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.
amb CIF A08001182.
Segon.- DISPOSAR la despesa per import de 137.284,70€ IVA inclòs (113.458,43€
més 23.826,27€ corresponents a l’IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420
6230000 del pressupost corresponent a l’exercici 2019 i centre de cost 16001.
Tercer.- NOTIFICAR a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS, S.A. que, la formalització del contracte no podrà efectuar-se fins que
transcorrin 15 dies hàbils a partir de la remissió de l’adjudicació.
Quart.- NOMENAR com a responsable del contracte per subministrament i substitució
de les lluminàries dels edificis municipals de l’Ajuntament LOT 3 corresponent als
Equipaments esportius, al Sr. GUIFRÉ COLET I CREUS Arquitecte Tècnic.
Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.
Sisè- NOTIFICAR aquest acord a tots els licitadors.
Setè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.

DECRET

RESOLC
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Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,

Número: 2019-3547 Data: 23/08/2019

Segon.- Atès les competències que la DA Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic atorga a l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació en
matèria de contractació, delegades a la Junta de Govern Local mitjançant Decret de
l'Alcaldia núm. 2019-2569, si bé el decret de 23 d’agost acorda l’avocació de les
competències per a l’adjudicació del LOT 3 del contracte administratiu amb número
d’expedient 1586/2019.

Vuitè.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cunit, data de signatura electrònica
L’Alcaldessa

Davant meu,
La Secretària accidental,
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Número: 2019-3547 Data: 23/08/2019

Aïda Andrés Casas

DECRET

M. Dolors Carreras Casany

