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EL TINENT D'ALCALDIA d'Hisenda i Serveis Centrals (Per Decret637512016 de 26 de juliol)
per Resolució, el número i la data delqual apareixen al marge, ha resolt:

RESOLUCIÓ RELATIVA A aprovar la classificació de les ofefies i requerir a ELECNOR SA,
considerada com a més avantatjosa, la documentació per a la contractació del
subministrament i manteniment preventiu i correctiu de la infraestructura de
telecomunicacions (exceptuant I'electrónica de xarxa) dels edificis de I'Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat.
El tinent d'alcaldia, titular de I'Area d'Hisenda i Serveis Centrals., en exercici de les facultats
que per a I'administració executiva li corresponen a aquesta Area pel decret de I'alcaldia
6374, de 26 de juliol de 2016, en relació amb el procediment que es segueix per a la
contractació del subministrament i manteniment preventiu i correctiu de la infraestructura de
telecomunicacions (exceptuant I'electrónica de xaxa) dels edificis de l'Ajuntament de

l'Hospitalet de Llobregat (SU-35/201 8).

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 30 d'octubre de 2018 es va aprovar la
contractació, mitjangant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del
subministrament i manteniment preventiu i correctiu de la infraestructura de
telecomunicacions (exceptuant l'electrónica de xaxa) dels edificis de I'Ajuntament de
I'Hospitalet de Llobregat.
Dins del termini atorgat per a la presentació d'ofertes s'han presentat proposicions per part
dels següents licitadors:
1.

SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, SA

2. ELECNOR, SA
3. COMSA INSTALACIONES Y

SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU

4. INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, SL
5.

POWERNET I, SL

La Mesa Extraordinária de Contractació celebrada el dia 13 de desembre de 2018 va
procedir a l'obertura del sobre 1 i del sobre 2, va acordar excloure la proposició presentada

per l'empresa POWERNET I SL, perqué el document de I'oferta basada en criteris de judici
de valor que va presentar inclou informació que permet conéixer el contingut del sobre
relatiu a la proposició dels criteris avaluables de forma automática, i va remetre les ofertes
admeses als serveis técnics per a la seva valoració.
La Mesa Extraordinária de Contractació celebrada el dia 17 de gener de 2019, a la vista de
I'informe técnic, va donar compte de la puntuació obtinguda per les empreses en la valoraciÓ
dels criteris de judici de valor, va procedir a I'obertura del sobre 3 (criteris avaluables per
formulació matemática), i va remetre les ofertes económiques als serveis técnics per a la
seva valoració.
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La Mesa Permanent de Contractació celebrada el dia 24 de gener de 2019, d'acord amb
I'informe técnic de valoració de tots els criteris, va atorgar la puntuació obtinguda per les
empreses i les va classificar pel següent ordre decreixent:
EMPRESA
1. ELECNOR, SA

2. INTEGRACIONES DIGITALES GOLD. SL
3. SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES. SA
4. COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES. SAU

Punts criteris
iudici valor económics
Punts

20.50
20,50

21.50
15.50

71.O2

68,52
65.60
67.05

Total
punts
91.52
89,02
87,1 0

82.55

Considerant com a oferta més avantatjosa la presentada per I'empresa ELECNOR SA, pels
preus unitaris inclosos en la seva oferta i un import máxim de 360.000,00 euros IVA exclós,
la memória técnica i les següents especificacions incloses en la seva proposició:
. Aportació de bosses d'hores sense cárrec per a I'Ajuntament:
- 3 bosses d'hores de 20 hores anuals de Cap de Projecte
- 3 bosses d'hores de 40 hores anuals de Técnic Especialista
- 3 bosses d'hores de 50 hores anuals d'Oficial
. Preu/hora:
- Del Cap de Projecte 35€/h
- DelTécnic Especialista 30€/h
- De l'Oficial 25,50€/h
. lnclou totes les peces de recanvi necessáries pel manteniment preventiu
' Millora dels nivells de servei:
- Millora en 2 hores eltemps de resolució de les incidéncies urgents
- Millora en 2 hores eltemps de resolució de les peticions urgents

lho va elevar a l'órgan de contractació, en virtut de l'art. 150 de la Llei 912017 de
novembre, de contractes del sector públic.

8

de

L'empresa ELECNOR SA ha presentat el Document Europeu Únic de Contractació.

Tal i com disposa I'art. 150.2 de la Llei 912017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic iles cláusules 8 i 13 del plec de condicions administratives particulars, el licitador
I'oferta del qual ha estat declarada com a económicament més avantatjosa, será requerit
perqué en el termini de 10 dies hábils comptadors des de I'endemá en qué aquest hagi rebut
el requeriment, presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits de
capacitat, aptitud i solvéncia establerts en el plec, així com del compliment de les obligacions
tributáries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, així com la
constitució de la garantia definitiva consistent en el 5% del pressupost base de licitació IVA
exclós per import de 18.000,00 euros o la declaració conforme la constituirá mitjangant la
modalitat de retenció de preu, i I'altra documentació que sigui procedent.
VIST I'informe jurídic i la documentació que integra I'expedient administratiu.
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Aquest tinent d'alcaldia, titular de I'Area d'Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li han estat delegades per la Junta de Govern Local a l'acord de 23 de juny de
2015, publicat en el BOPB de 0910712015,
RESOL:

Primer.- APROVAR la classificació de les ofertes presentades ¡ DECLARAR com a més
avantatjosa la presentada per ELECNOR SA a la contractació del subministrament i
manteniment preventiu i correctiu de la infraestructura de telecomunicacions (exceptuant
I'electrónica de xarxa) dels edificis de I'Ajuntament de I'Hospitalet de Llobregat, de
conformitat amb la Mesa Permanent de Contractació celebrada el dia 24 de gener de 2019, i
REQUERIR a aquesta empresa perqué, en el termini de 10 dies hábils comptadors des de
l'endemá de la recepció d'aquest requeriment, presenti la documentació acreditativa del
compliment dels requisits de capacitat, aptitud i solvéncia establerts en el plec, així com del
compliment de les seves obligacions tributáries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, de conformitat amb la cláusula 8 ¡13 del plec de cláusules
administratives particulars que regeixen aquesta licitació iamb I'art. 150.2. de la Llei 912017
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Segon.- REQUERIR a ELECNOR SA perqué en eltermini de 10 dies hábils comptats des de
I'endemá en qué hagi rebut aquest requeriment constitueixi a la Tresoreria General la
garantia definitiva del contracte per un import de 18.000,00 euros, o presenti la declaració
conforme la constituirá mitjangant la modalitat de retenció de preu.

Tercer.- ADVERTIR a ELECNOR SA que, en el cas de no complimentar els anteriors
requeriments en el termini indicat, s'entendrá que el licitador ha retirat la seva oferta,
procedint a exigir-li I'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclós, en concepte
de penalitat, i es procedirá a requerir el mateix al següent licitador segons l'ordre de
classificació de les ofertes; tot de conformitat amb el que disposa I'art. 150.2. de la Llei
912017 de I de novembre, de contractes del sector públic.

Quart.- NOTIFICAR I'exclusió de la seva proposició a I'empresa POWERNET I SL,
efectuada per la Mesa Extraordinária de Contractació celebrada el dia 13 de desembre de
2018, perqué el document de I'oferta basada en criteris de judici de valor que va presentar
inclou informació que permet conéixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels
criteris avaluables de forma automática.

Contra I'exclusió de I'oferta de POWERNET I SL es pot interposar, amb carácter potestatiu,
el recurs especial en matéria de contractació previst a I'article 44 i concordants de la Llei
912017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, davant el Tribunal Catalá de
Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hábils; aquest termini es computará
d'acord amb el que s'estableix a I'article 50 de la Llei 912017 de 8 de novembre, de
contractes del sector públic. Quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul'litat
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que preveu I'apartat 2, lletres c), d), e) o f) de I'article 39; el termini d'interposició será de 30
dies naturals des de la publicació de la form alilzació del contracte i de 6 mesos en els
restants casos de nul'litat..
Si transcorreguts dos mesos des de la interposició de l'esmentat recurs espec¡al en matéria
de contractació no s'ha dictat resolució expressa per part del Tribunal Catalá de Contractes
del Sector Públic, aquest es tindrá per desestimat. En aquest cas es podrá interposar,
davant de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya,
el corresponent recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des
del següent dia hábil a aquell en que va finalitzar el termini per a que l'órgan competent de la
Generalitat de Catalunya resolgui el recurs de especial en matéria de contractació, en la
forma i amb els requisits establertes en la Llei 2911998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. En cas que el recurs especial en matéria de
contractació potestatiu fos resolt de forma expressa, el termini per a interposar el recurs
contenciós administratiu davant de l'esmentada Sala será de dos mesos, a comptar des del
següent dia hábil a la recepció de la corresponent notificació.

Aixó no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu, sense necessitat de la interposició prévia del recurs especial en matéria de
contractació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos, a comptar des del següent dia hábil a la recepció de la notificació del present
acte, en la forma iamb els requisits previstos en la Llei 2911998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Tot sens perjudici sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui
convenient.

Cinqué.- Notificar els acords anteriors
municipals.
...t...
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