DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE DIVERSES OBRES AL
MUNICIPI DE VALLIRANA – LOT 5
Expedient núm. 1384.0002.2019
D'una part, la senyora EVA MARTÍNEZ MORALES, Alcaldessa de l'Ajuntament de Vallirana, les
circumstàncies personals de la qual s’ometen per raó del càrrec, com a òrgan originari de contractació,
competència que té delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 547/2019, de 20 de
juny, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 de juliol de 2019 (“adjudicador”).
D'una altra part, el Sr. LLUÍS CERBINO I POVEA, amb domicili a l'efecte de notificacions a Cornellà de

Llobregat al Carrer de Rios Rosas, núm. 40, amb NIF núm. 40298786A, en representació de l'Entitat ELECNOR
S.A, amb NIF núm. A48027056 i correu electrònic a efectes de notificacions lcerbino@elecnor.com

(adjudicatari”).
La finalitat d’aquest document és formalitzar el contracte per a l’execució de diverses obres al municipi de
Vallirana – lot 5. La forma d'adjudicació de contracte ha estat mitjançant el procediment obert simplificat,
en el qual tot empresari interessat ha pogut presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte s’ha realitzat utilitzant diversos criteris d'adjudicació sobre la base de la millor
relació qualitat-preu, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2020, segons
es desprèn dels següents
ANTECEDENTS
PRIMER. La Junta de Govern Local celebrada el 20 de novembre de 2019 va aprovar l’expedient i els
Plecs de clàusules administratives particulars i el projecte per a la contractació per a l’execució de
diverses obres al municipi de Vallirana, per al lot 5, mitjançant procediment obert simplificat, utilitzant
diversos criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
El termini d’execució del lot del contracte serà el que s’indica a continuació o el proposat per l’adjudicatari
si fos millorat.
Lot 5. Correcció de les deficiències enllumenat

6 mesos

El termini es comptarà des del dia hàbil següent al de la firma de les respectives actes de comprovació del
replanteig.
No es preveu cap pròrroga del termini d’execució de cap lot del contracte.
El pressupost base de licitació aprovat, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet
l’Ajuntament és el següent:
Lot 5. Correcció de les deficiències enllumenat
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Concepte
Renovació enllumenat àmbit CM-001
Renovació enllumenat àmbit CM-003
Renovació enllumenat àmbit CM-004
Renovació enllumenat àmbit CM-005
Renovació enllumenat àmbit CM-006
Renovació enllumenat àmbit CM-010
Renovació enllumenat àmbit CM-017-18
Renovació enllumenat àmbit CM-047
Renovació enllumenat àmbit CM-048
Subtotal
Impost sobre el Valor afegit 21%
Total pressupost per contracte

Quantia PEM
6.791,35 €
2.658,76 €
2.658,76 €
2.442,91 €
4.711,68 €
9.571,31 €
17.327,85 €
221.133,82 €
77.213,72 €
344.510,16 €

Quantia PEC
8.081,71 €
3.163,93 €
3.163,93 €
2.907,07 €
5.606,90 €
11.389,85 €
20.620,14 €
263.149,24 €
91.884,33 €
409.967,10 €
86.093,09 €
496.060,19 €

Aque anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 444 / 16500 / 63302 – Inversions per normativa en
enllumenat públic, projecte 2019 / 2 / IFISO / 4.
SEGON. Publicat l’anunci de licitació al perfil del contractant i transcorregut el termini de 20 dies, es van
presentar les següents proposicions:
LOT 5
Licitador
1
2
3

EIFFAGE ENERGÍA S.L.U, (B02272490)
ELECTRICITAT BOQUET S.L. (B62145503)
ELECNOR S.A (A48027056)

Posteriorment es realitza l’obertura de les ofertes econòmiques amb els següent resultat:
LOT 5
B1
Proposta
econòmica

EIFFAGE ENERGIA, S,L,U,
ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
ELECNOR.S.A.

(€)
356.000,00 €
344.888,29 €
291.758,65 €

B2
Reduccio del
termini de
lliurament

B3
Assumpció 10%
excessos
d'amidaments

(Núm. de
setmanes)
2
2
2

(SI/NO)
SI
SI
SI

B1
Puntuació oferta
econòmica

31,96
38,54
70,00

B2
Puntuacio
reduccio del
termini de
lliurament

10
10
10

B3
TOTAL
Puntuació
CRITERIS
assumpció AUTOMÀTICS
10% excessos
d'amidaments

20
20
20

61,96
68,54
100,00

La Mesa de Contractació comprova que l’oferta presentada per ELECNOR, S.A, podria incórrer en el
supòsit d’oferta anormalment baixa i per tant es va concedir al licitador afectat un termini de cinc dies
hàbils, perquè pogués presentar una justificació adequada de les circumstàncies que li permetés executar
aquesta oferta en les condicions ofertes, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article
149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
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l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014.
ELECNOR, S.A. va presentar en temps i forma la justificació requerida.
TERCER. La Mesa reunida en data 14 de febrer de 2020, en virtut de l’informe tècnic va acordar la
següent classificació decreixent:
B1
Proposta
econòmica

ELECNOR.S.A.
ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
EIFFAGE ENERGIA, S,L,U,

B2
B3
B1
B2
B3
TOTAL ORDRE PUNTUACIO
Reduccio del Assumpció 10% Puntuació oferta Puntuacio Puntuació assumpció CRITERIS
termini de
excessos
econòmica reduccio del
10% excessos AUTOMÀTICS
l iurament d'amidaments
termini de
d'amidaments
lliurament
(Núm. de
(€)
setmanes)
(SI/NO)
291.758,65 €
2
SI
70,00
10
20
100,00
1
344.888,29 €
2
SI
38,54
10
20
68,54
2
356.000,00 €
2
SI
31,96
10
20
61,96
3

A la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2020, es va aprovar la classificació i es va requerir al
licitador que havia presentat la millor oferta pel lot 5, ELECNOR, S.A amb NIF. A48027056 perquè dins
del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment,
presenti la documentació justificativa del compliment dels requisits previs a què fa referència l'article 140.1
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, així com de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a
dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2. En referència a la garantia
definitiva, ja la va aportar en data 25.02.2020, mitjançant aval, al haver vist publicada l’acta de la mesa de
contractació, tot i que encara no s’havia acordat ni requerit formalment que la presentés.
ELECNOR, S.A, va presentar en temps i forma la documentació requerida.
QUART. A la vista de la documentació presentada pel licitador requerit, la Junta de Govern Local
celebrada el dia 11 de juny de 2020 va adjudicar a ELECNOR, S.A amb NIF. A48027056 el contracte per
a l’execució de diverses obres al municipi de Vallirana – lot 5, per un import de 291.758,65 euros, més
61.269,32 euros, corresponents a l’IVA, i convenint ambdues parts, que es reconeixen competència i
capacitat per contractar, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el present contracte d’obres, el formalitzen
en aquest document administratiu, conforme a les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA. ELECNOR, S.A amb NIF. A48027056 es compromet a la realització del contracte per a
l’execució de diverses obres al municipi de Vallirana, Lot 5. Correcció de les deficiències enllumenat,
d’acord amb l’oferta presentada, el plec de clàusules administratives particulars i el projecte, que
accepta incondicionalment i sense reserves mitjançant la seva signatura en aquest acte.
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SEGONA. El preu del contracte és per un import d’adjudicació de 291.758,65 euros, més 61.269,32
euros, corresponents a l’IVA
L’import del contracte anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària: 444 / 16500 / 63302 – Inversions per
normativa en enllumenat públic, projecte 2019 / 2 / IFISO / 4, amb el següent desglossament:
Exercici 2020 : 353.027,97 euros (IVA inclòs)
TERCERA. El termini d’execució del contracte serà de sis mesos amb la reducció proposada pel licitador
que es detalla a continuació; l’assumpció d’excessos, amidaments i preus contradictoris del Lot 5 seran
conforme a l’oferta presentada que es resumeix en:

QUARTA. Per tot allò no previst en aquest document contractual, serà aplicable la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; supletòriament s'aplicaran les restants
normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb el que es disposa en l'article 27.1.a) de
la Llei 9/2018, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Les signatures electròniques serveixen com a acreditació del lloc i data de l’esmentada formalització.
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