R/N: Contractació
Assumpte: trasllat acord

Jaume Tramunt Monsonet (1 de 1)
SECRETARI GENERAL
Data Signatura: 27/02/2019
HASH: 7f4d595d07bc8327091718ff47566a24

Destinatari:

Àrea de Territori i
Sostenibilitat
Compres

La junta de govern local de l’Ajuntament de Martorell, en sessió celebrada el dia 25 de febrer
de 2019, va adoptar el següent acord:
11. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL LOT NÚM. 1 I LOT NÚM. 2 DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL∙LACIÓ DE LLUMINÀRIES, MOBILIARI URBÀ,
SENYALITZACIÓ I JOCS INFANTILS EN ELS ESPAIS DEFINITS EN EL PROJECTE DEL
PARC DEL RIU ANOIA DE MARTORELL. FASE I. (EXP. 4332/2018).
I. S’ha tramitat l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert, del contracte
de subministrament i instal∙lació de lluminàries, mobiliari urbà, senyalització i jocs infantils en
els espais definits en el projecte del parc del riu Anoia, el pressupost del qual s'estimava en
135.000 euros, IVA exclòs, distribuït en dos lots.

III. La Mesa de Contractació de l’Ajuntament de Martorell en la reunió celebrada el dia 10 de
gener de 2019, va efectuar la proposta d’adjudicació de l’esmentat contracte. El contingut de
l’acta de la reunió de la Mesa de Contractació, és el que a continuació es transcriu:
"ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL LOT NÚM. 1 I
NÚM. 2 DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL∙LACIÓ DE LLUMINÀRIES,
MOBILIARI URBÀ, SENYALITZACIÓ I JOCS INFANTILS EN ELS ESPAIS DEFINITS EN
EL PROJECTE DEL PARC DEL RIU ANOIA DE MARTORELL. FASE I.
Martorell, 10 de gener de 2019
A la Sala de sessions de l'Ajuntament de Martorell, essent les 8:30 hores, es constitueix la
Mesa de contractació del procediment obert convocat per l'Ajuntament de Martorell per a
l'adjudicació del contracte de subministrament i instal∙lació de lluminàries, mobiliari urbà,
senyalització i jocs infantils en els espais definits en el projecte del parc del riu Anoia. El
Plaça de la Vila, 46
08760 Martorell
Tel. 937 750 050
ajuntament@martorell.cat

Codi Validació: 765NGKJZEYMW5E7EWN4NT97TH | Verificació: http://martorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 9

II. Durant el termini concedit a l’efecte, i segons consta al Registre corresponent, s’han
presentat quatre pliques, per part de les empreses Muntatges Lleida, S.A.; Happy Ludic
Playground and Urban Equipment S.L., Crous Expert S.L. i IMS 2020 Soluciones de Energia
S.L.

pressupost base de licitació del referit contracte és de 135.000 euros, IVA exclòs, distribuït
en els següents lots:

Núm. de lot

Descripció de LOT

Pressupost de licitació
de cada lot
57.000,00 €

Lot núm. 1

Enllumenat públic.

Lot núm. 2

Mobiliari urbà, senyalització i
jocs infantils.

78.000,00 €

La mesa de Contractació es composa dels següents membres:
President:Sr. XAVIER FONOLLOSA COMAS, l’alcalde.
Vocal: Sr. RODRIGO ALAMINOS RODRÍGUEZ, arquitecte municipal i cap de l'Àrea de
Territori i Sostenibilitat.
Sr. JAUME TRAMUNT MONSONET, secretari de la corporació.
Sra. LLUÏSA LLACH PUNTÍ, interventora accidental de la corporació.
Secretari de la Mesa: Sr. MARCO ANTONIO SABE BERNAL, tècnic d’administració general.
Per la Presidència s’obre l’acte donant lectura a l’informe emès per l’arquitecte i cap d’àrea
de Territori i Sostenibilitat en data 9 de gener de 2019, valorant el contingut de les pliques
admeses corresponents al lot núm. 1 i núm. 2, del següent contingut literal:
"R/N: Àrea de Territori i Sostenibilitat. (RA 01/2019)
01_parc riu anoia_subministraments_informe_sobre b_lot 1

Assumpte: Informe de valoració del sobre B, LOT núm.1 i LOT núm.2(criteris d’adjudicació
ponderables en funció d’un judici de valor) del procediment obert convocat per l’Ajuntament
de Martorell per a la contractació del subministrament i instal∙lació de lluminàries, mobiliari
urbà, senyalització i jocs infantils en els espais definits en el projecte del parc del riu Anoia.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte del
subministrament i instal∙lació de lluminàries, mobiliari urbà, senyalització i jocs infantils en
els espais definits en el projecte del parc del riu Anoia, el tècnic sotasignat informa:
1)
Segons l’acta d’obertura de proposicions de data 8 de gener de 2019 (sobre B lot
núm.1 i lot núm.2) es comprova que han estat admeses les següents proposicions:
LOT núm.1. ENLLUMENAT PÚBLIC.
Plica núm. 1

MUNTATGES LLEIDA, S.A.
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R/V: mesa de contractació. (exp. G4332/2018)

Plica núm. 4

IMS 2020 SOLUCIONES DE
ENERGIA, S.L.

CIF. B98443294

LOT núm.2. MOBILIARI URBÀ, SENYALIZTACIÓ I JOCS INFANTILS.

Plica núm. 2
Plica núm. 3

CIF. B63768550
CIF. B67152173

VALORACIÓ DEL LOT núm.1: ENLLUMENAT PÚBLIC.

1)
Valoració de l’estudi de l’oferta econòmica (màxim 60 punts):
D’acord al que s’estableix a la clàusula B1 del Plec de clàusules administratives particulars,
el preu màxim de la contractació del lot núm.1, es fixa en la quantitat de cinquanta set mil
euros (57.000,00. €), més l’Impost sobre el Valor Afegit suportat per aquesta Administració.
Segons s’estableix a l’apartat 1er. de la clàusula H. Criteris d’adjudicació i
ponderació/puntuació del Plec de clàusules administratives particulars, es valorarà l’oferta
econòmica general segons el següent:
“Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 60 punts, i a la
resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i com
s’estableix en aquest fórmula:
PE= P x (Om/Oy)
On,
PE= Puntuació oferta econòmica, en base a 60.
P= 60
Om= Oferta amb preu més baix respecte el pressupost de licitació, expressat en euros.
Ov= Oferta a valorar, expressat en euros.
Les ofertes que no continguin cap baixa econòmica, es puntuaran amb 0 punts.”
Segons es desprèn de les dades incloses al sobre B, les ofertes econòmiques presentades
són les que s’indiquen en el següent quadre:
OFERTA ECONÒMICA (màxim 60 punts)
IMPORT
(expressat en €) tipus d’oferta
Plica núm. 1
Plica núm. 4

45.600,00 Om
49.491,40 Ov

PE= P x (Om/Oy)
(P=60)
60,00
55,28

2)
Valoració de la millora consistent en la reducció del termini de lliurament, fins a
un màxim de 30 punts.
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2)

HAPPYLUDIC PLAYGROUND
AND URBAN EQUIPMENT,
S.L.
CROUS EXPERT, S.L.

Segons s’estableix a l’apartat H punt 2. Criteris d’adjudicació i ponderació/puntuació del Plec
de clàusules administratives particulars, per cada dia natural de reducció del termini de
lliurament (que és de 45 dies naturals a comptar des de la formalització del contracte)
s’atorgarà 2 punt, fins a un màxim de 30 punts.
MILLORA REDUCCIÓ TERMINI D'EXECUCIÓ (màxim 30 punts)
PROPOSTA
PUNTS (2 punt per cada dia)
(DIES)
15
30
Plica núm. 1
15
30
Plica núm. 4
3)
Valoració de la millora consistent en l’ampliació del termini de garantia, fins a un
màxim de 10 punts.
Segons s’estableix a l’apartat H punt 3. Criteris d’adjudicació i ponderació/puntuació del Plec
de clàusules administratives particulars, per cada any addicional d’ampliació del termini de
garantia de l’obra s’atorgaran 2 punts, fins a un màxim de 10 punts.
MILLORA AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA (màxim 10punts)
PROPOSTA
PUNTS (2 punts per cada any)
(ANYS)
5
10
Plica núm. 1
5
10
Plica núm. 4
4)
En base a la puntuació obtinguda en cada apartat obtindrem el següent quadre resum
de les puntuacions de les pliques presentades (sobre B) per al lot núm.1. Enllumenat públic:

OFERTA
ECONÒMICA
(màx. 60
punts)
Plica núm. 1
Plica núm. 4

60
55,28

MILLORA
REDUCCIÓ DEL
TERMINI
D’EXECUCIÓ

MILLORA
AMPLIACIÓ
TERMINI DE
GARANTIA

(màx. 30 punts)

(màxim 10 punts)

TOTAL
PUNTUACI
Ó
(màxim 100
punts)

30
30

10
10

100,00
95,28

3)
VALORACIÓ DEL LOT núm.2: MOBILIARI URBÀ, SENYALITZACIÓ I JOCS
INFANTILS.
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RESUM PUNTUACIÓ SOBRE B. LOT núm. 1: ENLLUMENAT PÚBLIC.

1)
Valoració de l’estudi de l’oferta econòmica (màxim 60 punts):
D’acord al que s’estableix a la clàusula B1 del Plec de clàusules administratives particulars,
el preu màxim de la contractació del lot núm.1, es fixa en la quantitat de setanta vuit mil
euros (78.000,00. €), més l’Impost sobre el Valor Afegit suportat per aquesta Administració.
Segons s’estableix a l’apartat 1er. de la clàusula H. Criteris d’adjudicació i
ponderació/puntuació del Plec de clàusules administratives particulars, es valorarà l’oferta
econòmica general segons el següent:
“Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 60 punts, i a la
resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i com
s’estableix en aquest fórmula:
PE= P x (Om/Oy)
On,
PE= Puntuació oferta econòmica, en base a 60.
P= 60
Om= Oferta amb preu més baix respecte el pressupost de licitació, expressat en euros.
Ov= Oferta a valorar, expressat en euros.
Les ofertes que no continguin cap baixa econòmica, es puntuaran amb 0 punts.”
Segons es desprèn de les dades incloses al sobre B, les ofertes econòmiques presentades
són les que s’indiquen en el següent quadre:

PE= P x (Om/Oy)
(P=60)
60,00
59,51

2)
Valoració de la millora consistent en la reducció del termini de lliurament, fins a
un màxim de 30 punts.
Segons s’estableix a l’apartat H punt 2. Criteris d’adjudicació i ponderació/puntuació del Plec
de clàusules administratives particulars, per cada dia natural de reducció del termini de
lliurament (que és de 45 dies naturals a comptar des de la formalització del contracte)
s’atorgarà 2 punt, fins a un màxim de 30 punts.
MILLORA REDUCCIÓ TERMINI D'EXECUCIÓ (màxim 30 punts)
PROPOSTA
PUNTS (2 punt per cada dia)
(DIES)
10
20
Plica núm. 2
30
30
Plica núm. 3
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OFERTA ECONÒMICA (màxim 60 punts)
IMPORT
(expressat en €) tipus d’oferta
77.064,16
Om
Plica núm. 2
77.700,00
Ov
Plica núm. 3

1)
Valoració de la millora consistent en l’ampliació del termini de garantia, fins a un
màxim de 10 punts.
Segons s’estableix a l’apartat H punt 3. Criteris d’adjudicació i ponderació/puntuació del Plec
de clàusules administratives particulars, per cada any addicional d’ampliació del termini de
garantia de l’obra s’atorgaran 2 punts, fins a un màxim de 10 punts.
MILLORA AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA (màxim 10punts)
PROPOSTA
PUNTS (2 punts per cada any)
(ANYS)
4
8
Plica núm. 2
5
10
Plica núm. 3
2)
En base a la puntuació obtinguda en cada apartat obtindrem el següent quadre resum
de les puntuacions de les pliques presentades (sobre B) per al lot núm.2. mobiliari urbà,
senyalització i jocs infantils:

Plica núm. 2
Plica núm. 3

60
59,51

20
30

8
10

88,00
99,51

Per la qual cosa, un cop analitzades la totalitat de les proposicions presentades conforme
als criteris assenyalats i de conformitat amb els requisits i les condicions fixades en el Plec
de Clàusules Administratives Particulars que regeix la contractació del subministrament i
instal∙lació de lluminàries, mobiliari urbà, senyalització i jocs infantils en els espais definits
en el projecte del parc del riu Anoia.
Lot núm. 1. ENLLUMENAT PÚBLIC.:
Proposar com adjudicatària la Plica núm.1 presentada per l’empresa MUNTATGES
LLEIDA, S.A., per un preu de 45.600,00.€ (IVA exclòs) i amb l’execució sense cost per
l’Ajuntament de les següents millores:
a) La reducció del termini del lliurament, previst en el plec de clàusules administratives
particulars, en 15 dies naturals.
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RESUM PUNTUACIÓ SOBRE B. LOT núm. 2: MOBILIARI URBÀ, SENYALITZACIÓ I
JOCS INFANTILS.
MILLORA
MILLORA
REDUCCIÓ DEL
AMPLIACIÓ
TOTAL
OFERTA
TERMINI
TERMINI DE
PUNTUACI
ECONÒMICA
D’EXECUCIÓ
GARANTIA
Ó
(màx. 60
(màxim 100
punts)
(màx. 30 punts)
(màxim 10 punts)
punts)

b) L’ampliació del termini de garantia, previst en el plec de clàusules administratives
particulars, en 5 anys.
Lot núm. 2. MOBILIARI URBÀ, SENYALITZACIÓ I JOCS INFANTILS
Proposar com adjudicatària la Plica núm.3 presentada per l’empresa CROUS EXPERT,
S.L., per un preu de 77.700,00.€ (IVA exclòs) i amb l’execució sense cost per l’Ajuntament
de les següents millores:
a) La reducció del termini del lliurament, previst en el plec de clàusules administratives
particulars, en 30 dies naturals.
b) L’ampliació del termini de garantia, previst en el plec de clàusules administratives
particulars, en 5 anys.
La qual cosa informem per al vostre coneixement i efectes."
A la vista de la valoració efectuada, la Mesa de Contractació proposa a l’òrgan de
contractació competent el següent:

La Presidència dóna per finalitzada la sessió, essent les 8:45 hores de la qual s’estén la
present acta, la qual és llegida als assistents i se sotmet a la signatura dels membres de la
Mesa de contractació, i jo com a secretari en dono fe."
IV. Les empreses Muntatges Lleida, S.A. i Crous Expert S.L., dintre del termini assenyalat
per l'article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, han
presentat la documentació preceptiva i han acreditat la constitució de la garantia definitiva
exigida al plec de clàusules administratives particulars.
V. Per decret de l’alcaldia núm. 794/2015, de 17 de juny, publicat al Butlletí Oficial de la
província de Barcelona de data 29 de juny de 2015, es van delegar a favor de la junta de
govern local, entre d’altres atribucions, les competències com a òrgan de contractació
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 L’adjudicació del Lot núm. 1 (Enllumenat públic), del contracte de referència, a favor de
l’empresa MUNTATGES LLEIDA, S.A. (A25022427), pel preu de 45.600,00.€ (IVA exclòs) i
les millores consistents en La reducció del termini del lliurament, previst en el plec de
clàusules administratives particulars, en 15 dies naturals i l'ampliació del termini mínim de
garantia en 5 anys per sobre del previst en el plec de clàusules administratives particulars.
 L’adjudicació del Lot núm. 2 (Mobiliari urbà, senyalització i jocs infantils), del contracte de
referència, a favor de l’empresa CROUS EXPERT, S.L. (B67152173), pel preu de
77.700,00.€ (IVA exclòs) i les millores consistents en la reducció del termini del lliurament,
previst en el plec de clàusules administratives particulars, en 30 dies naturals. l'ampliació del
termini mínim de garantia en 5 anys per sobre del previst en el plec de clàusules
administratives particulars.

respecte als contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis
públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia
de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui
superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi
ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada.
En conseqüència, en exercici d’aquesta competència delegada, la junta de govern local
adopta el següent acord:
Primer. Adjudicar el Lot núm. 1 (Enllumenat públic) del contracte de subministrament
referenciat, a l’empresa MUNTATGES LLEIDA, S.A., amb CIF A25022427, domiciliada a
Lleida (25190), polígon industrial el Camí dels Frares, carrer O, parcel.la 12, nau 5, pel preu
de 45.600,00.€ (IVA exclòs) les millores consistents en la reducció del termini del lliurament,
previst en el plec de clàusules administratives particulars, en 15 dies naturals i l'ampliació del
termini mínim de garantia en 5 anys per sobre del previst en el plec de clàusules
administratives particulars.

Tercer. Notificar aquest acord als licitadors, concedintlos un termini de quinze dies hàbils
des què es remeti la notificació per interposar recurs especial en matèria de contractació.
Una vegada transcorregut el termini assenyalat sense que s’hagi interposat recurs que
comporti la suspensió de la formalització del contracte, caldrà requerir l’adjudicatari perquè
formalitzi el contracte en termini no superior a tres dies a comptar del següent a aquell en
què hagi rebut el requeriment.
Quart. Notificar aquest acord a les empreses licitadores, així com a l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat i Compres, per al seu coneixement i als efectes escaients.
Cinquè. Disposar la publicació de l'acord d'adjudicació i de la formalització del contracte,
corresponent al lot núm. 1 i lot núm. 2, al perfil del contractant de l’Ajuntament de Martorell.
La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i als efectes adients.
Martorell, document signat electrònicament al marge
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Segon. Adjudicar el Lot núm. 2 (Mobiliari urbà, senyalització i jocs infantils) del contracte
de subministrament referenciat, a l’empresa CROUS EXPERT, S.L., amb CIF B67152173,
domiciliada a l'àrea comercial Bergazos, 27 de Lalin (36500), pel preu de 77.700,00.€ (IVA
exclòs) les millores consistents en la reducció del termini del lliurament, previst en el plec de
clàusules administratives particulars, en 30 dies naturals. l'ampliació del termini mínim de
garantia en 5 anys per sobre del previst en el plec de clàusules administratives particulars.
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El secretari

