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INFORME
Exp. (GTM): 15449 Servei de Compres i Contractacions / 9313 Servei d’Equipaments Municipals
Títol: Licitació del projecte d’execució de les obres de finalització de la reforma i ampliació de l’equipament
Cívic i millora de la pista poliesportiva del Palau
Òrgan que l’ha demanat: Servei Compres i Contractacions
Assumpte: Valoració del sobre de criteris automàtics i adjudicació

Antecedents
En data 23 de febrer de 2022 mitjançant Decret núm. 1982/2022 s’aprova el Projecte d´execució de les
obres de finalització de la reforma i ampliació de l’equipament Cívic i millora de la pista poliesportiva del
Palau per un import màxim per l’adjudicació del contracte fins a 165.052,95 €, més 34.661,12 € que
corresponen al 21% d’IVA, amb un total 199.714,07 € IVA inclòs.
En data 28 d’abril de 2022 es publica la licitació per procediment obert simplificat i en data 19 de maig de
2022 (9:00h) finalitza el termini de presentació d’ofertes.
En data 19 de maig de 2022 es realitza l’obertura del sobre de criteris subjectius, que conté la
documentació relativa al compliment dels requisits previs i a la documentació tècnica sol·licitada al Plec. El
Servei d’Equipaments revisa la documentació de la única empresa que presenta oferta considerant que
compleix amb els requisits establerts per la valoració de criteris que depenen d’un judici de valor.
En data 23 de maig de 2022 es realitza l’obertura del sobre de criteris automàtics, que conté la
documentació avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules.
Els criteris automàtics tenen una puntuació màxima de 75 punts, i es valoren els conceptes següents:
1- Oferta econòmica. Fins a 60 punts
2- Oferta d’ampliació del termini de garantia sobre el pressupost de licitació. Fins a 5 punts
3- Oferta compromís social. Fins a 10 punts

Fets
Un cop revisada l’oferta econòmica de la única empresa licitadora es considera que compleix amb els
requisits establerts als plecs i no supera el pressupost màxim de licitació i per tant es proposa com
adjudicatària de les.

Conclusions

TD13-013

Proposo la contractació a favor de l’empresa CATALANA DE TREBALLS I OBRES SL per un import de
163.163,00 € IVA no inclòs (197427,23 € IVA inclòs).
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