ACTA D'OBERTURA DELS SOBRES NÚM. 1 i 2 AMB QUALIFICACIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA, RELATIUS AL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
OBERT PER PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 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 14 d’abril de 2009,
essent les 21 hores, es constitueix en acte públic 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, que actua com a Secretari d'aquesta Mesa.
Un cop constituïda la Mesa, es llegeix l'anunci de licitació publicat al DOGC núm. 5330, de
3-3-2009, al BOP de Lleida núm. 31, de 3-3-2009, i a la web de l’Entitat, relatiu al
procediment de licitació obert de referència convocat per acord de la Junta del dia 2-22009.
Acte seguit es dóna compte de la certificació de Secretaria en la que s'acrediten les
proposicions presentades.
Seguidament s'adverteix els assistents que poden examinar l'expedient i els sobres
corresponents a les proposicions presentades i, sol·licitar els aclariments i formular les
observacions que estimin procedents, sempre abans de l'inici de l'acte d'obertura, ja que no
s'admetrà cap interrupció un cop iniciat l'acte. No es formula cap observació ni se sol·licita
cap aclariment.
Fetes les actuacions anteriors es procedeix a la qualificació prèvia dels documents
presentats. El President ordena l'obertura dels sobres núm. 1 de documentació
administrativa.
Es procedeix a la seva obertura i s'obté el següent resultat:
* 1a proposició: Instalaciones y Proyectos de Vanguardia SL.
Conté, a més de la relació numerada i ordenada de la documentació que inclou en aquest
sobre, la següent documentació requerida pel Plec:
- Còpia del DNI núm. 43.710.392-L, del Sr. Antonio Tore Pujol, que signa la
proposició.
- Documentació acreditativa de la fefaent existència de la societat i que el seu objecte
social s’ajusta a les finalitats del contracte i capacitat i legitimació suficients per
presentar l’oferta per part del signant de la proposició.
- NIF de l'empresa proposant núm. B-25287616.
- Declaració responsable de reunir els requisits exigits per contractar amb l'Entitat, i de
no trobar-se inclòs en els supòsits de prohibició per contractar. S’inclou declaració
responsable acreditativa del fet que l'empresa es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i de Seguretat Social.

- Constitució a disposició de l'Entitat en forma legal la fiança provisional per import de
3.500 €mitjançant aval de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
- Justificació de la solvència econòmica, tècnica i professional de l’empresa licitadora
d’acord amb els mitjans detallats a la clàusula 8 del PCAP.
Queda comprovat que conté la documentació requerida al Plec de Clàusules
* 2a proposició: Josep Puig i Domingo.
Conté, a més de la relació numerada i ordenada de la documentació que inclou en aquest
sobre, la següent documentació requerida pel Plec:
- Còpia del seu DNI núm. 40.557.814-M.
- Declaracions responsables de reunir els requisits exigits per contractar amb l'Entitat,
i de no trobar-se inclòs en els supòsits de prohibició per contractar. S’inclou declaració
responsable acreditativa del fet que l'empresa es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i de Seguretat Social.
- Constitució a disposició de l'Entitat en forma legal la fiança provisional per import de
3.500 €mitjançant un xec bancari.
- Justificació de la seva solvència econòmica, tècnica i professional d’acord amb els
mitjans detallats a la clàusula 8 del PCAP.
Queda comprovat que conté la documentació requerida al Plec de Clàusules.
* 3a proposició: EIPSA Lleida SA.
Conté, a més de la relació numerada i ordenada de la documentació que inclou en aquest
sobre, la següent documentació requerida pel Plec:
- Còpia del DNI núm. 46.561.668-P, del Sr. José Carlos Iturregui Díaz, que signa la
proposició.
- Documentació acreditativa de la fefaent existència de la societat i que el seu objecte
social s’ajusta a les finalitats del contracte i capacitat i legitimació suficients per
presentar l’oferta per part del signant de la proposició.
- Declaració responsable de reunir els requisits exigits per contractar amb l'Entitat, i de
no trobar-se inclòs en els supòsits de prohibició per contractar. S’inclou declaració
responsable acreditativa del fet que l'empresa es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i de Seguretat Social.
- Constitució a disposició de l'Entitat en forma legal la fiança provisional per import de
3.500 €mitjançant aval de Caja de Ahorros del Mediterráneo.
- Justificació de la seva solvència econòmica, tècnica i professional d’acord amb els
mitjans detallats a la clàusula 8 del PCAP.

Queda comprovat que conté la documentació requerida al Plec de Clàusules
* 4a proposició: OB 2003 SL.
Conté, a més de la relació numerada i ordenada de la documentació que inclou en aquest
sobre, la següent documentació requerida pel Plec:
- Còpia del DNI núm. 41.078.330-P, del Sr. Ricardo Torrent Vidal, que signa la
proposició.
- Documentació acreditativa de la fefaent existència de la societat i que el seu objecte
social s’ajusta a les finalitats del contracte i capacitat i legitimació suficients per
presentar l’oferta per part del signant de la proposició.
- NIF de l'empresa proposant núm. B-25534330.
- Declaració responsable de reunir els requisits exigits per contractar amb l'Entitat, i de
no trobar-se inclòs en els supòsits de prohibició per contractar. S’inclou declaració
responsable acreditativa del fet que l'empresa es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i de Seguretat Social.
- Constitució a disposició de l'Entitat en forma legal la fiança provisional per import de
3.500 €mitjançant un xec bancari.
- Justificació de la seva solvència econòmica, tècnica i professional d’acord amb els
mitjans detallats a la clàusula 8 del PCAP.
Queda comprovat que conté la documentació requerida al Plec de Clàusules
* 5a proposició: Ripoll Oliveras SL.
Conté, a més de la relació numerada i ordenada de la documentació que inclou en aquest
sobre, la següent documentació requerida pel Plec:
- Còpia del DNI núm. 40.562.226-R, del Sr. Andreu Ripoll Carrera, que signa la
proposició.
- Documentació acreditativa de la fefaent existència de la societat i que el seu objecte
social s’ajusta a les finalitats del contracte i capacitat i legitimació suficients per
presentar l’oferta per part del signant de la proposició.
- NIF de l'empresa proposant núm. B-17129792.
- Declaració responsable de reunir els requisits exigits per contractar amb l'Entitat, i de
no trobar-se inclòs en els supòsits de prohibició per contractar. S’inclou declaració
responsable acreditativa del fet que l'empresa es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i de Seguretat Social.

- Constitució a disposició de l'Entitat en forma legal la fiança provisional per import de
3.500 €mitjançant un xec bancari.
- Justificació de la seva solvència econòmica, tècnica i professional d’acord amb els
mitjans detallats a la clàusula 8 del PCAP.
Queda comprovat que conté la documentació requerida al Plec de Clàusules
* 6a proposició: ELECNOR SA.
Conté, a més de la relació numerada i ordenada de la documentació que inclou en aquest
sobre, la següent documentació requerida pel Plec:
- Certificat de la inscripció al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya. Aquest document acredita els següents extrems:
a) DNI núm. 40.298.786-A, del Sr. Luis CerbinonPovea, que signa la
proposició.
b) Documentació acreditativa de la fefaent existència de la societat i que el seu
objecte social s’ajusta a les finalitats del contracte i capacitat i legitimació
suficients per presentar l’oferta per part del signant de la proposició.
c) NIF de l'empresa proposant núm. A-48027056.
d) Justificació de la seva solvència econòmica, tècnica i professional d’acord
amb els mitjans detallats a la clàusula 8 del PCAP.
- Declaració responsable de reunir els requisits exigits per contractar amb l'Entitat, i de
no trobar-se inclòs en els supòsits de prohibició per contractar. S’inclou declaració
responsable acreditativa del fet que l'empresa es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i de Seguretat Social.
- Constitució a disposició de l'Entitat en forma legal la fiança provisional per import de
3.500 €mitjançant una assegurança d’Asefa SA.
Queda comprovat que conté la documentació requerida al Plec de Clàusules
A la vista de l’anterior, la Mesa de Contractació, declara admeses les 6 proposicions
presentades ja que s’ha comprovat que contenen la documentació requerida al Plec de
Clàusules.
Seguidament, d’acord
amb la clàusula 12 del plec de clàusules econòmiques i
administratives, el President ordena que s’obrin els sobres núm. 2, cosa que es fa seguint el
mateix ordre de la seva presentació. S'obté el següent resultat:
* 1a proposició: Instalaciones y Proyectos de Vanguardia SL: inclou a més de la relació
numerada i ordenada de la documentació d’aquest sobre, la següent documentació
requerida pel Plec directament relacionada amb la valoració dels criteris d’adjudicació:

- Proposició econòmica ajustada al model del Plec en la que figura un 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.
- Oferta i compromís amb Pla de treball d’executar l’obra en un termini de 2 mesos.
* 2a proposició: Josep Puig i Domingo: inclou a més de la relació numerada i ordenada de
la documentació d’aquest sobre, la següent documentació requerida pel Plec directament
relacionada amb la valoració dels criteris d’adjudicació:
- Proposició econòmica ajustada al model del Plec en la que figura un 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.
- Oferta i compromís amb Pla de treball d’executar l’obra en un termini de 2 mesos.
* 3a proposició: EIPSA Lleida SA: inclou a més de la relació numerada i ordenada de la
documentació d’aquest sobre, la següent documentació requerida pel Plec directament
relacionada amb la valoració dels criteris d’adjudicació:
- Proposició econòmica ajustada al model del Plec en la que figura un 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.
- Oferta i compromís amb Pla de treball d’executar l’obra en un termini de 1,5 mesos.
* 4a proposició: OB 2003 SL: inclou a més de la relació numerada i ordenada de la
documentació d’aquest sobre, la següent documentació requerida pel Plec directament
relacionada amb la valoració dels criteris d’adjudicació:
- Proposició econòmica ajustada al model del Plec en la que figura un 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.

- Oferta i compromís amb Pla de treball d’executar l’obra en un termini de 1 mes.
* 5a proposició: Ripoll Oliveras SL: inclou a més de la relació numerada i ordenada de la
documentació d’aquest sobre, la següent documentació requerida pel Plec directament
relacionada amb la valoració dels criteris d’adjudicació:
- Proposició econòmica ajustada al model del Plec en la que figura un 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.
- Oferta i compromís amb Pla de treball d’executar l’obra en un termini de 1,5 mesos.
* 6a proposició: ELECNOR SA: inclou a més de la relació numerada i ordenada de la
documentació d’aquest sobre, la següent documentació requerida pel Plec directament
relacionada amb la valoració dels criteris d’adjudicació:
- 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.
- Oferta i compromís amb Pla de treball d’executar l’obra en un termini de 2 mesos.
Finalitzada l’obertura dels sobres anteriors, la Mesa, donat que s’han d’aplicar criteris
diferents del preu, fa constar que no es farà en aquest moment cap proposta d’adjudicació
provisional i resol passar la documentació oberta als serveis tècnics per tal que examinin les
proposicions i les millores ofertes juntament amb la seva adequació al que preveu el Plec
aplicable i, seguidament redactin un informe a fi i efecte que la Mesa pugui posteriorment
aplicar correctament els barems establerts al PCAP en relació a les ofertes presentades i
admeses a tràmit fent en aquell moment la corresponent proposta d’adjudicació.
S'uneixen a l'expedient els antecedents administratius resultants d'aquest acte.
Essent les 23 hores i 15 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,

