ACTA DE PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ OBERT PER
PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I SOTERRAMENT DE
LA XARXA D’ENLLUMENAT DE PI
A la sala de juntes de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Pi, el dia 2 de juny de 2009,
essent les 19 hores, es constitueix la Mesa de Contractació presidida per Joan Capdevila
Caldés com a President de l'EMD i integrada també per Iu Rosell i Tor com a vocal. Juan
Antonio Yáñez Rodríguez actua com a Secretari d'aquesta Mesa.
Es llegeix l’informe dels serveis tècnics de valoració de les ofertes presentades d’acord amb els
criteris del Plec de condicions (PCAP).
Per l’anterior, en aplicació de les bases del procediment convocat la Mesa atorga les
puntuacions següents:
* 1a proposició: Instalaciones y Proyectos de Vanguardia SL:
- Proposició econòmica preu de 112.043,37 €amb l’IVA exclòs.
- Millores ofertes, sense especificar, amb una valoració total de 21.943,79 €(IVA inclòs) que
quedaran a disposició de l’Entitat per a millorar l’enllumenat en zones no contemplades en el
projecte i 1 any de garantia addicional.
La presentació d’aquestes millores no compleix el que preveuen les clàusules 8.6 i 11.1.b del
Plec d’aplicació.
- Termini d’execució de 2 mesos.
Puntuació per preu ofert ..................................................................................8,85
Puntuació per la valoració de les millores .................................................... 0,00
Puntuació per la idea de les millores i la seva utilitat ................................. 0,00
Puntuació per termini d’execució .................................................................. 10,00
* 2a proposició: Josep Puig i Domingo:
- Proposició econòmica preu de 117.645,54 €amb l’IVA exclòs.
- Millores ofertes amb una valoració total de 51.893,19 €(IVA inclòs). Es proposa la instal·lació
d’equips d’estalvi energètic i reductors de contaminació lumínica, la il·luminació de la zona alta
de Pi i la instal·lació de punts de llum de balisa al camí peatonal sobre la urbanització.
- Termini d’execució de 2 mesos.
Puntuació per preu ofert ..................................................................................0,00
Puntuació per la valoració de les millores .................................................... 40,00
Puntuació per la idea de les millores i la seva utilitat ................................. 10,00
Puntuació per termini d’execució .................................................................. 10,00

* 3a proposició: EIPSA Lleida SA:
- Proposició econòmica preu de 106.113,01 €amb l’IVA exclòs.
- Millores ofertes amb una valoració total de 14.696,00 €(IVA inclòs) que inclouen làmpades
d’alt rendiment, interruptor horari digital astronòmic, diferencial de rearmament automàtic,
increment de punts de llum, regulador de fluxe, cable elèctric per incrementar les línies
elèctriques soterrades i el coordinador de seguretat i salut.
La presentació d’aquestes millores no compleix el que preveuen les clàusules 8.6 i 11.1.b del
Plec d’aplicació.
- Termini d’execució de 1,5 mesos.
Puntuació per preu ofert ..................................................................................18,23
Puntuació per la valoració de les millores .................................................. 0,00
Puntuació per la idea de les millores i la seva utilitat ................................. 2,00
Puntuació per termini d’execució .................................................................. 15,00
* 4a proposició: OB 2003 SL:
- Proposició econòmica preu de 107.612,77 €amb l’IVA exclòs.
- Millores ofertes amb una valoració total de 18.246,99 €(IVA inclòs). Es proposa l’enllumenat
de la façana de l’església, lluminàries sobre Cal Cabaler, connexió de la llum de l’església i la
il·luminació del camí peatonal de Cal Mariano.
La presentació d’aquestes millores no compleix el que preveuen les clàusules 8.6 i 11.1.b del
Plec d’aplicació.
- Termini d’execució de 1 mes.
Puntuació per preu ofert ..................................................................................15,86
Puntuació per la valoració de les millores .................................................. 0,00
Puntuació per la idea de les millores i la seva utilitat ................................. 5,00
Puntuació per termini d’execució .................................................................. 20,00
* 5a proposició: Ripoll Oliveras SL:
- Proposició econòmica preu de 113.900,00 €amb l’IVA exclòs.
- Millores ofertes, sense especificar, amb una valoració total de 8.700,00 €(IVA inclòs) que
quedaran a disposició de l’Entitat per a obres complementàries o més quantitat d’obra.
La presentació d’aquestes millores no compleix el que preveuen les clàusules 8.6 i 11.1.b del
Plec d’aplicació.

- Termini d’execució de 1,5 mesos.
Puntuació per preu ofert ..................................................................................5,92
Puntuació per la valoració de les millores .................................................. 0,00
Puntuació per la idea de les millores i la seva utilitat ................................. 0,00
Puntuació per termini d’execució .................................................................. 15,00
* 6a proposició: ELECNOR SA:
- Proposició econòmica ajustada al model del Plec en la que figura un preu de 98.663,55 €amb
l’IVA exclòs.
- Millores ofertes amb una valoració total de 24.078,70 €(IVA inclòs). Es proposa una
substitució dels punts de llum actuals.
La presentació d’aquestes millores no compleix el que preveuen les clàusules 8.6 i 11.1.b del
Plec d’aplicació.
- Termini d’execució de 2 mesos.
Puntuació per preu ofert ..................................................................................30,00
Puntuació per la valoració de les millores .................................................. 0,00
Puntuació per la idea de les millores i la seva utilitat ................................. 0,00
Puntuació per termini d’execució .................................................................. 10,00
D’acord amb l’anterior les puntuacions totals obtingudes per cada licitador són les següents:
Instalaciones y Proyectos de Vanguardia SL
Josep Puig i Domingo
EIPSA Lleida SA
OB 2003 SL
Ripoll Oliveras SL
ELECNOR SA

18,85
60,00
35,23
40,86
20,92
40,00

D’aquesta forma, la Mesa de Contractació, acorda proposar a l'òrgan de contractació
competent l'adjudicació provisional del contracte a favor de Josep Puig i Domingo, ja que és
l'oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris i requisits establerts pel PCAP.
S’uneixen a l'expedient els antecedents administratius resultants d'aquest acte.
Essent les 19 hores i 35 minuts el President dóna per finalitzat l'acte, i perquè consti, s'estén
aquesta acta, es llegeix en veu alta, i un cop trobada conforme pels membres de la mesa
assistents, se signa en senyal de conformitat. En dono fe.
PER LA MESA DE CONTRACTACIÓ,

El Secretari,

