Exp. Núm.: CS/2021001
GES-3/2021
Decret d’Alcaldia
Atès que mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 08/03/2021 es va aprovar
l'expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per l'adjudicació del següent
contracte:

Objecte del contracte: Serveis i subministrament del manteniment preventiu, correctiu i
modificatiu de l’enllumenat públic i les instal·lacions semafòriques municipals de Vilanova
del Camí
Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV:
34928530-2 Làmpades d’enllumenat públic
45316100-6 Instal·lació d’equips d’enllumenat exterior
45316212-4 Instal·lació de semàfors
45310000-3 Treballs d’instal·lació elèctrica
50232000-0 Serveis de manteniment d’instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors
Valor estimat del contracte: 909.940,64 euros IVA exclòs
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 644.242,20
IVA%: 135.290,86 euros
euros

DECRET

Procediment de contractació: obert

Número: 2021-1261 Data: 27/08/2021

Tipus de contracte: Contracte mixt

Durada de l'execució: 4 anys + 1 any de
Durada màxima: 5 anys (4+1)
prorroga

Atès que es va publicar anunci de licitació per termini de 35 dies en el Perfil de
contractant de l'òrgan de contractació, a fi que els interessats presentessin les seves
proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l'expedient.
Atès que la Mesa de contractació de data 26/08/2021, vistos els antecedents que
obren a l’expedient, va proposar l’exclusió de l’empresa AERONAVAL DE
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA, per haver presentat un oferta
anormalment baixa, i així va realitzar proposada d'adjudicació a favor de NERGY
GLOVAL SERVICE, SL.

Pl. Castell,1. 08788-VILANOVA DEL CAMÍ. Barcelona. Tel.938054422. vilanovac@vilanovadelcami.cat.www.vilanovadelcami.cat CIF: P0830300J

Codi Validació: 6ACLJX24J2HCWK9W5W9TPWLSS | Verificació: https://vilanovadelcami.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 779.533,06 euros

Fiscalitzat prèviament l'expedient per la Intervenció, examinada la documentació que
l'acompanya i d'acord amb la mateixa i de conformitat amb l'establert en la
Disposició Addicional Segona 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,
RESOLC

Tercer.- Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe Proposta i es doni compte a aquesta Alcaldia per a resoldre referent a aquesta
licitació.
Vilanova del Camí, document signat electrònicament al marge

L’Alcaldessa

Davant meu,
La Secretària Accidental
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Segon.- Notificar i requerir a NERGY GLOBAL SERVICE, SL, licitadora que ha
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, perquè, en el termini de deu dies
a comptar des de l’endemà en què rebi el requeriment, presenti la documentació
acreditativa de la possessió i validesa dels documents exigits a la clàusula 18 del
plec de clàusules administratives que regeix la licitació, i d’haver constituït la garantia
definitiva per import de 25.378,27 euros.

DECRET

1.- NERGY GLOBAL SERVICE, SL
2.- SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
3.- ELECTRICITAT BOQUET, SL
4.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA (SECE)
5.- UTE AQUAMBIENTE INST PARERA

Número: 2021-1261 Data: 27/08/2021

Primer.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta
portada a terme per la Mesa de contractació, de conformitat amb el següent ordre
decreixent:

