Expedient 1114/2021
CONTRACTACIÓ
CONTRACTE DE LES OBRES DEL: PROJECTE de RENOVACIÓ DEL FERM DEL
CARRER DE L’ENERGIA I NOVA IL.LUMINACIÓ LED AL POLÍGON LA DRECERA

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 6 DE JULIOL DE 2021
Proposta d’acord d’aprovació de la relació valorada de les ofertes presentades al
concurs de licitació de l’obra del projecte de RENOVACIÓ DEL FERM DEL
CARRER DE L’ENERGIA I NOVA IL.LUMINACIÓ LED AL POLÍGON LA DRECERA

ANTECEDENTS
En data 23-6-2021 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per participar en
el procediment obert, de tramitació simplificada per raó d’import, oferta econòmicament
més avantatjosa amb diversos criteris de valoració, per a la contractació de l’obra del
projecte de RENOVACIÓ DEL FERM DEL CARRER DE L’ENERGIA I NOVA
IL.LUMINACIÓ LED AL POLÍGON LA DRECERA de conformitat amb el plec de
clàusules administratives particulars que ha de regir aquesta contractació.
La Mesa de contractació, reunida en sessió del dia 29-6-2021, va procedir a l’obertura
del sobre A i del sobre B presentats per les empreses que han participat en aquest
procés de licitació i que són les següents:
Es procedeix a l’obertura del sobre A corresponent als dos licitadors que s’han presentat
a aquest concurs, i que són els següents:
Denominació social

NIF

Data d'entrada

Registre d'entrada

ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU
ASFALTS i Equips de Vialitat S.L.
TECNOLOGIA DE FIRMES AS
EXCAVACIONS MASDEU SL
Excavacions Roig S.L.
Auxiliar de Firmes y Carreteras, S.A.U.

B25303611
B67195453
A85058618
B43349984
B43847805
A43017854

21/06/2021 11:31:16
21/06/2021 19:57:39
22/06/2021 12:00:28
22/06/2021 16:59:41
22/06/2021 17:09:17
22/06/2021 20:40:53

2021-E-RC-1857
2021-E-RC-1871
2021-E-RC-1881
2021-E-RC-1892
2021-E-RC-1894
2021-E-RC-1897

Examinada la documentació administrativa continguda al sobre A, s’admeten tots els
licitadors, no excloent-se’n cap.
Examinada la documentació continguda al sobre B, que correspon a l’oferta econòmica
presentada i a criteria avaluables objectivament, els participants en aquesta licitació han
presentat les següents ofertes:
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LICITADOR

OFERTA PREU OBRA
118896,47
129573,98
127647,12
130886,91
129721,9
128250

ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU
ASFALTS i Equips de Vialitat S.L.
TECNOLOGIA DE FIRMES SA
EXCAVACIONS MASDEU SL
Excavacions Roig S.L.
Auxiliar de Firmes y Carreteras, S.A.U.

Pel que fa a les millores, totes les empreses ofereixen el subministrament i instal·lació
de 17 punts de llum de les mateixes característiques que els previstos al projecte tècnic
D’acord amb el que estableix el plec de clàusules, els Serveis Tècnics municipals han
informat que cap de les empreses han presentat un valor desproporcionat o
anormalment baix:
El Plec estableix que el criteri a tenir en compte per a determinar si hi ha alguna empresa en baixa temerària
és l’aplicació de l’article 85 del RLCAP
Càlcul de les ofertes desproporcionades o anormalment baixes:
FORMULA APLICABLE: la prevista a l’article 85 RLCAP aplicada a l’oferta econòmica més el valor estimat
de les millores proposades (referides a 17 unitats, proporcionalment la resta).
El qual estableix per a quan hi ha 4 o més licitadors:
Art. 85.4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas
que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una
nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía

Contracte:

carrer energia

Preu base de licitació (obra + 154.216,42
lluminaries)

OFERTAS PRESENTADAS

Importe
Oferta

ARNO
142212,9
INFRAESTRUCTURAS, SLU
TECNOLOGIA DE FIRMES SA 150963,5
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Importe de Porcent Primer
la Baja
aje
de Filtro
Baja
sobre
precio
base
licitació
n
12.003,52
7,7836% Se incluye

¿Baja Temeraria?

3.252,92

No es Baja Temeraria

2,1093% Se incluye

No es Baja Temeraria

Auxiliar
de
Firmes
y
Carreteras, S.A.U.
ASFALTS i Equips de Vialitat
S.L.
Excavacions Roig S.L.
EXCAVACIONS MASDEU SL

151566,4

2.650,02

1,7184% Se incluye

No es Baja Temeraria

152890,4

1.326,02

0,8598% Se incluye

No es Baja Temeraria

153038,3
154203,3

1.178,12
13,12

0,7639% Se incluye
0,0085% Se incluye

No es Baja Temeraria
No es Baja Temeraria

Medias calculadas

150.812,47

3.403,95

2,21%

Media Ofertas incluidas

Porcentaje de Baja a partir del cual se considera BAJA 11,99%
TEMERARIA e importe de la oferta, en valores absolutos,
a partir del cual tiene esa consIderación (Media Aritmética
Ofertas incluídas menos 10 unidades porcentuales)

150.812,47

135.731,22

Així mateix, d’acord amb els criteris establerts en el plec de clàusules, els punts
obtinguts per cada una de les empreses és el següent:
Els criteris de valoració del plec de clàusules són els següents:
Criteris de valoració:
Criteris de valoració avaluables automàticament
Oferta econòmica: (màxim 83 punts)
S’atorgaran 83 punts a l’oferta més econòmica i la resta d’acord amb la següent fórmula.
Punts atorgats = (Oferta més econòmica / Oferta que es valora ) * Total punts a repartir
Millores: (màxim 17 punts)
1.- Subministrament i instal.lació de fins a 17 punts de llum de les mateixes característiques que
els previstos al projecte tècnic (i igual que en el projecte només la lluminària i làmpades, no es
substitueixen les columnes) als carrers adjacents al polígon industrial Drecera (Avinguda del
Progrés, carrers del polígon industrial Pedrafita) als efectes d’uniformar la il.luminació en aquests
dos sectors separats per l’Avinguda del Progrés.
S’atorgarà 1 punt per cada element subministrat i substituït.
La valoració d’aquest partida és de 23.316,42 Euros per un màxim de 17 unitats.

D’acord amb els mateixos, els punts obtinguts per cada una de les empreses són els
següents:
PUNTS
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PUNTS

LICITADOR
ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU
ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT S.L.
TECNOLOGIA DE FIRMES SA
EXCAVACIONS MASDEU SL
EXCAVACIONS ROIG S.L.
AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, S.A.U.

OFERTA
118896,47
129573,98
127647,12
130886,91
129721,9
128250

PREU
83,00
76,16
77,31
75,40
76,07
76,95

MILLORES
17
17
17
17
17
17

TOTAL
100,00
93,16
94,31
92,40
93,07
93,95

Atesos els valors obtinguts per cada una de les empreses, la mesa ha proposat a l’òrgan
de contractació l’adjudicació de l’obra titulada “PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL FERM
DEL CARRER DE L’ENERGIA I NOVA IL.LUMINACIÓ LED AL POLÍGON LA
DRECERA” a l’empresa ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU.

FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Per tot l’exposat, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar la relació classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes
presentades al concurs de licitació l’obra titulada “PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL
FERM DEL CARRER DE L’ENERGIA I NOVA IL.LUMINACIÓ LED AL POLÍGON LA
DRECERA”, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al
plec de clàusules administratives aprovat, és la presentada per l’empresa ARNO
INFRAESTRUCTURAS, SLU, amb CIF B-25.303.611, pel preu de 118896,47 €, més
IVA, més una millora de 17 lluminàries.
Relació classificada de les proposicions:
Número
d’ordre
1

Empresa
ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU

Plaça Major, 4
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2
3
4
5
6

TECNOLOGIA DE FIRMES SA
Auxiliar de Firmes y Carreteras, S.A.U.
ASFALTS i Equips de Vialitat S.L.
Excavacions Roig S.L.
EXCAVACIONS MASDEU SL

Segon.- Requerir a l’empresa ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU per tal que, en el
termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta notificació:
- aporti la documentació acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
- acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import del 5% del preu
d’adjudicació.
- altra documentació especificada en el plec de clàusules administratives
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, i en tal
cas, es procedirà a demanar la documentació al següent licitador, per ordre de
classificació.
Quart.- Notificar el present acord a l’empresa ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU
Contra aquest acord no podeu interposar cap recurs ja que es tracta d’un acte de tràmit
que no decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, no determina la
impossibilitat de continuar el procediment, no produeix indefensió ni perjudici irreparable
a drets i interessos legítims, segons determina l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense
perjudici que pugueu oposar qualsevol al·legació en qualsevol moment del procediment,
abans de la resolució definitiva, davant del mateix òrgan que l’ha dictat
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