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ACTA D’OBERTURA DE SOBRE NÚM.2 (CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA) I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
CONTRACTE NUMERO 19002141
A la Seu del Districte de Nou Barris, el dia 16 de setembre de 2019, a les 14:45 hores,
es constitueix la Mesa de contractació, amb el quòrum suficient, presidida pel Director
del Servei de Llicències i Espai Públic, Sr. Manel Ferrer Sala, amb assistència dels
vocals: el Sr. Francesc Pera Soriano, Cap de Recursos Interns; el Sr. Ramon
Casanovas Mínguez, cap del Departament d’Obres i Manteniment; el Sr. Ricardo
Fernández Aranda, secretari delegat del Districte de Nou Barris, actuant com a
secretari de la Mesa i el Sr. Xavier Olivé, Interventor- Delegat.
A l’acte públic COMPAREIX EL SR. Alfred Sánchez Martín, cap d’obra de l’empresa
IMESAPI en substitució del representant.
A continuació, es procedeix a l’obertura de les pliques del sobre núm. 2, documentació
dels criteris avaluables en base a criteris automàtics, rebuda per optar a la licitació
pública convocada per adjudicar el contracte que es detalla a continuació:
OFERTA

PUNTUACIÓ

126.363,64 €

35 punts

0

0 punts

EXPERIÈNCIA
Per l’experiència en manteniment d’enllumenat públic
ornamental amb sistema DMX de l'oficial 1a assignat al
l'execució del contracte, fins a 21 punts. ( fins a 4 anys 7
punts entre 4 i 8 anys 14 punts i més de 8 anys 21 punts)

Fins a 4 anys

7 punts

ESTABILITAT LABORAL
Per la contractació indefinida de les persones treballadores
ocupades en l'execució del contracte, fins a 10 punts

Oficial 1a -1095 dies
Oficial 1a -1095 dies

10 punts

No es compromet

0 punts

PREU (sense IVA)
La ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu ofert,
fins a 35 punts
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el
preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui
anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitació

AMPLIACIÓ GARANTIA a raó de
7 punts per cada any d’increment de garantia

Per les millores en el control de qualitat, 6 punts.
PUNTUACIÓ TOTAL

52 PUNTS

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Manuel Ferrer Sala, President, el dia 17/09/2019 a les 14:02, que informa;
Sr. Ricardo Fernandez Aranda, Secretari delegat, el dia 17/09/2019 a les 16:23, que informa.

Expedient:
190300008
contracte:
19002141;
objecte:
INSTAL·LACIÓ
D’ENLLUMENAT ORNAMENTAL A L’AQÚEDUCTE 2 A CIUTAT MERIDIANA AMB
MESURES D’EFICIÈNCIA SOCIAL; import màxim licitació: 152.934,48€ (IVA inclòs)

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

A continuació s’indiquen successivament les empreses licitadores i es llegeix per part
del president la oferta econòmica que presenta cadascuna d’elles i que queden
transcrites en els 3 quadres annexos.
NIF

LICITADOR

IMPORT
(SENSE IVA)

AMPLIACIÓ
GARANTIA

A28010478

IMESAPI, S.A.

126.363,64

0

EXPERIÈNCIA
OFICIAL 1A
Fins 4 anys

DIES
TREBALLATS
OFICIAL 1A

DIES
TREBALLATS
OFICIAL 1A

COMPROMÍS
COMPRVACIÓ
I INFORME

1095

1095

NO

Llegida la oferta presentada per IMESAPI SA els membres de la mesa, un cop es fa la
comprovació de que la oferta no supera els llindars establers en el plec per entendre
que la proposició és temerària, procedeixen a fer la valoració corresponent d’acord
amb la clàusula 10 del PCAP relativa a Criteris de valoració de les ofertes d’acord amb
els quals l’empresa licitadora ha obtingut la següent puntuació:
D’acord amb la puntuació obtinguda la mesa de contractació proposa per unanimitat
ADJUDICAR el contracte 19002141 que té per objecte les obres d’ INSTAL·LACIÓ
D’ENLLUMENAT ORNAMENTAL A L’AQÚEDUCTE 2 A CIUTAT MERIDIANA AMB
MESURES D’EFICIÈNCIA SOCIAL a l’empresa IMESAPI SA (A28010478) per import
màxim de 152.900 € IVA inclòs per ser la oferta més avantatjosa amb un total de 52
PUNTS.
De tot el que s’estén la present acta que signen la Presidenta i el Secretari.

El president de la Mesa,

Manel Ferrer Sala

El Secretari,

Ricardo Fernández Aranda

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Manuel Ferrer Sala, President, el dia 17/09/2019 a les 14:02, que informa;
Sr. Ricardo Fernandez Aranda, Secretari delegat, el dia 17/09/2019 a les 16:23, que informa.

