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Número de Referència: DX634VUR1DVC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE 147 LLUMINÀRIES AMB TECNOLOGIA LED AL P.I. ELS
DOLORS.
La convocatòria inicial de la Mesa d’aquest procediment obert amb caràcter
simplificat estava prevista pel passat dia 16 de març de 2020, a les 11.00h.
Arrel de la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 i les
mesures del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declarava l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària, es suspengueren totes les
actuacions previstes.
No obstant, el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica, en el seu article 4 preveu que:
‘De conformitat amb les mesures de prevenció i de contingència requerides davant la
situació actual, les meses de contractació que es convoquin durant aquest període per a
l'obertura d'ofertes econòmiques i/o d'altres criteris avaluables automàticament a través de
l'eina del Sobre Digital 2.0, en aquells procediments de contractació promoguts pels diversos
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, així
com pels ens locals, podran desenvolupar-se sense l'assistència presencial dels membres
de les meses i la resta de persones interessades.’

Així, en data 27 de març de 2020, s’ha procedit a l’obertura del sobre únic de les 7
propostes presentades a la licitació, per part del Secretari de la Mesa, a través de la
Plataforma Vortal.
D'acord amb el que estableix l'article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, la Plataforma Vortal ofereix totes les garanties de
transparència i publicitat exigibles en el marc de la contractació pública.
D’acord amb la convocatòria inicial de la Mesa, es procedeix a l’obertura del sobre
(únic) de cada una de les proposicions presentades mitjançant la Plataforma
Vortal.
Mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura del sobre únic de les
(7) set proposicions rebudes, les dades de les quals es transcriuen a continuació:
Un cop qualificada la documentació inclosa en el sobre únic de cadascuna de les
ofertes presentades, s’admeten les (7) set proposicions presentades, subscrites
per:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IMESAPI, SA
ETRA BONAL SA
ALUMBRADOS VIÀRIOS SA –ALUVISA
INGENIERIA Y SERVICIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA SL – ENERTIKA SL
SECE SA
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL
ELECNOR SA

I fruit de la comprovació de la documentació inclosa, es verifica que:
1. El representant de cadascun dels licitadors DECLARA RESPONSABLEMENT que:


Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents, que
reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i que no incorre
en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes a la LCSP.



Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.



Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, i que es compromet a adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals i materials necessaris per al
compliment del contracte.



Que no té cap tipus de deute amb l’Ajuntament de Manresa.

2. Cadascun dels licitadors PROPOSA I ACCEPTA, com a mitjà vàlid perquè
l’Ajuntament efectuï les comunicacions en els actes de tràmit d’aquesta contractació
(comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la resolució del
procediment d’adjudicació), l’acte d’adjudicació del contracte i tots aquells vinculats
amb l’execució, el correu electrònic següent:
IMESAPI, SA
ETRA BONAL SA

A-28.010.478
A-08.522.955

barcelona@imesapi.es
etrabonal@grupoetra.com

ALUMBRADOS VIÀRIOS SA ALUVISA
INGENIERIA Y SERVICIOS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA SL –
ENERTIKA SL
SECE SA

A-08.522.955

oficina.tecnica@aluvisagrupo.com

B-64.734.726

licitaciones@enertika.com

A-08.001.182

sece@sece.com

CONSTRUCCIONES
CLARET SL
ELECNOR SA

B-08.136.905

estudis@cotsiclaret.com

A-48.027.056

Licitacios_distribució@elecnor.com

COTS

Y

3. Els licitadors FORMULEN la proposta econòmica i tècnica que es detalla a
continuació:
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4.2
Proposta
il·luminació

4.3
Proposta
consums

10,00

16,25

5,00

Puntuació

Puntuació

Puntuació

8,7539
6,2655
8,6372
8,0601
8,9757
2,3989
8,3433

16,03
16,24
16,03
16,25
15,23
10,72
15,25

0,0000
5,0000
5,0000
3,0110
5,0000
1,4440
5,0000

4.1 Oferta econòmica

Puntuació Màxima
LICITADORS
1. IMESAPI SA
2. ETRA BONAL SA
3. ALUVISA SA
4. ENERTIKA SL
5. SECE SA
6. COTS I CLARET SL
7. ELECNOR SA

Mitjana de baixa:
Mitjana de baixa + 8%:

Preu ofert
(sense IVA)
48.550,10 €
60.490,08 €
49.110,40 €
51.879,14 €
47.486,28 €
79.042,60 €
50.520,65 €

Percentatge
de Baixa
46,38%
33,20%
45,77%
42,71%
47,56%
12,71%
44,21%

4.4 Millora termini
execució
10,00
Setmanes
Puntuació
de reducció
4 setmanes
10,00
2 setmanes
5,00
4 setmanes
10,00
4 setmanes
10,00
4 setmanes
10,00
4 setmanes
10,00
4 setmanes
10,00

Puntuació
Total
41,25
Puntuació
Total
34,7839
32,5055
39,6672
37,3211
39,2057
24,5629
38,5933

44,99%
52,99%

D’acord amb el PCA la MITJANA de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses al procediment, llevat de les dues ofertes més
altes i les dues més baixes de l’esmentat grup d’ofertes.
Així mateix, observada l’existència de grup empresarial entre dues de les empreses que concorren a la present licitació, això és, IMESAPI SA i ETRA BONAL
SA, i de conformitat amb l’article 149.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 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 cas, IMESAPI SA.
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A efectes de la ulterior comprovació dels valors i taules de dades adjuntes, així
com, de la inexistència de possibles valors anormals o desproporcionats o altres
elements que requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de les
empreses licitadores, les propostes es remetran als serveis tècnics per al seu
anàlisi i comprovació.
Atesa l’excepcionalitat de l’obertura i la impossibilitat de garantir el seguiment
telemàtic en directe per part dels membres de la mesa i les terceres persones
interessades en el procediment de licitació, el secretari de la Mesa certifica que
l'obertura de les proposicions econòmiques i/o d'altres criteris avaluables
automàticament, s'ha realitzat amb totes les garanties i, en qualsevol cas, es
notificarà als interessats l'acta de la sessió, i es publicarà al Perfil de Contractant, el
més aviat possible.
El Secretari de la Mesa
Esteve Albàs Caminal

Signat electrònicament
per: ESTEVE ALBAS
CAMINAL
Data: 31/03/2020
13:07:04
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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