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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE 1.031 LLUMINÀRIES AMB TECNOLOGIA LED EN
SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES EXISTENTS A L'ENLLUMENAT PÚBLIC
DE LA CIUTAT DE MANRESA LOT 1 - ZONA A
En data 3 de desembre de 2018, a les 13 hores i 50 minuts, es reuneixen els
membres de la Mesa de contractació del subministrament i instal·lació de 1.031
lluminàries amb tecnologia LED en substitució de les lluminàries existents a
l'enllumenat públic de la ciutat de Manresa LOT 1 - ZONA A.
. President:

Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i
Serveis

. Secretària:

Lourdes Castells Castany, cap de la Unitat de Contractació

. Vocals:

Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització
Jacint Seriols Sibila, cap de Secció de Serveis Urbans
Manel Ribera Crusafont, cap de Secció de Xarxes i Eficiència Energètica
Mariona Ribera Esparbé, interventora
José Luis González Leal, secretari general

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Ratificació de l’informe de qualificació - valoració de la documentació
presentada per cada oferta en el sobre número 2.
En la mesura què la valoració i puntuació de la documentació continguda
en el sobre núm. 2 de la present licitació, corresponent als criteris de
valoració automàtica, ha requerit l’aclariment d’algunes qüestions prèvies,
l’informe tècnic subscrit pel cap de Secció de Xarxes i Eficiència
Energètica, enumera i descriu les actuacions dutes a terme en cada cas, i
que es transcriuen en format breu, pel que fa a:
 Requeriment d’estudis lumínics
L’Ajuntament de Manresa ha requerit a la mercantil
COBRA
INSTALACIONES Y SERVICIOS SA per tal que aportés l’estudi lumínic,
de les diferents tipologies de carrers definides en el PPT, tal com
s’especifica a la clàusula 22a del PCA, que concordes exactament amb
les taules resum aportades a la present licitació; I l’empresa en qüestió,
no ha presentat a l’expedient la documentació requerida, per tant, en la
valoració d’aquest criteri no rebrà cap puntuació.
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Pel que fa a l’empresa ACISA AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES
SA, la seva proposta ni tant sols incloïa la taula resum de la proposta
lumínica, únicament ha presentat oferta econòmica i millores i, per tant,
no tindrà puntuació en aquest apartat.

 Existència d’un grup empresarial
Quatre de les empreses que varen concorren a la present licitació, això
és, IMESAPI SA – SOCIEDAD IBÈRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÈCTRIQUES SA (SICE) – COBRA INSTAL·LACIONES I SERVEIS SA
i ETRA BONAL SA, formen grup empresarial. I sent així, de conformitat
amb l’article 149.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, ‘quan hagin presentat ofertes empreses que pertanyin a un
mateix grup, en el sentit de l’article 42.1 del Codi de comerç, s’ha de
prendre únicament, per aplicar el règim d’identificació de les ofertes
incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que sigui més baixa (del
grup), en aquest lot, la corresponent a ETRA BONAL SA’.

 Càlcul i justificació de baixes presumptament anormals
S’escau excloure la proposta (7) presentada per SOLER GLOBAL
SERVICE, SL i la proposta (14) subscrita per INGESAN OHL
SERVICIOS INGESAN SA, que inclouen ofertes econòmiques
anormalment baixes, sense que els licitadors hagin justificat la viabilitat
de la seva proposta, en el tràmit previst a l’article 149.4 de la LCSP. En el
primer cas, perquè no s’ha aportat cap justificació. En el segon, en la
mesura que valorada la justificació aportada, s’estima insuficient, per
quant no s’aporta cap certificat del fabricant de les lluminàries i dels
costos de les millores, ni cap dada que permeti garantir la viabilitat de
l’oferta.

La mesa ratifica la qualificació de les ofertes i propostes tècniques.
2. Aprovació, si escau, de la valoració de cada oferta en relació amb el
sobre número 2 (criteris automàtics), de la puntuació final i de la
proposta d’adjudicació del contracte.
I acte seguit, aprova la puntuació de cadascun dels criteris dels sobres núm.
2 de totes les proposicions presentades i admeses a la present licitació, així
com la puntuació final, amb el resultat que es transcriu en el quadre adjunt.
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Un cop aprovada la puntuació final obtinguda per cadascuna de les
proposicions admeses a la present licitació, la Mesa proposa a l’òrgan de
contractació:


aprovar la classificació de les proposicions admeses:



adjudicar el contracte consistent en el subministrament i instal·lació de
1.031 lluminàries amb tecnologia LED en substitució de les lluminàries
existents a l'enllumenat públic de la ciutat de Manresa LOT 1 - ZONA A, a
favor de la proposició presentada per la mercantil ELECTRICITAT BOQUET
SL, amb CIF B-62.145.503, per un import de 303.321,33 euros, IVA no inclòs.

El president dóna per finalitzat l’acte, a les 14 hores de la data indicada a
l’encapçalament, i per a què consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a
secretària, certifico.
La secretària de la Mesa
Lourdes Castells Castany

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
LOURDES CASTELLS
CASTANY
Data :2018.12.05
14:47:22 CET
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Jordi Serracanta Espinalt

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C JORDI
SERRACANTA
ESPINALT
Data :2018.12.10
10:57:18 CET
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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