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ESPORTS
Ref.: 2017/3/TAA
/ <x.f.>

INFORME
Assumpte: Concessió del servei de cantina de les instal·lacions del complex esportiu
municipal "Illa Esportiva" de Castellbisbal
En relació al procés d’adjudicació de la concessió del servei de cantina de les instal·lacions
del complex esportiu municipal de “l’Illa Esportiva” de Castellbisbal, expedient de ref.:
2017/3/TAA
Atès que es van presentar 3 empreses:


Proposta (1). JOSÉ ORTEGA ROMERO.



Proposta (2). FAMÍLIA PUIG PRIETO, S.L.



Proposta (3). FMS ACTIVA, S.L.

Atès que l’oferta núm. 3 corresponent a l’empresa FMS ACTIVA. S.L., per import de 18.001
Eu./any, va ser identificada com inicialment incursa en valors anormals o desproporcionats
per aplicació de les regles de l’art. 85 del Reglament de contractació al qual fa referència la
clàusula 1.15 del Plec de Clàusules administratives particulars.
Atès que es va requerir a l’esmentada empresa que justifiqués els valors de la seva proposta
econòmica
Atès que l’empresa FMS. ACTIVA, S.L. va presentar un escrit de justificació molt senzill i
poc detallat on no indicava concretament els diferents conceptes d’ingressos i despeses.
Atès que es va fer un segon requeriment de motivació de l’oferta.
Atès que a la vista de la justificació econòmica presentada de la seva oferta no es pot
concloure que estigui incursa en valors desproporcionats ja que presenta un compte
d’explotació del servei amb el resum de resultats amb l’especificació detallada d’ingressos i
despeses.
Vist que s’han de tenir en compte les ofertes de les 3 empreses per establir l’ordre de
classificació
Vist el que explicita l’article 1.11 del Plec de clàusules administratives sobre els criteris
avaluables de forma automàtica:
“Oferta econòmica fins a 35 punts. El cànon al que es refereix la clàusula 1.3. d’aquest plec
podrà ser millorat a l'alça’ L’oferta econòmica s’avaluarà quantitativament en funció del seu
import a l’alça respecte del cànon de licitació”. La fórmula que s’aplicarà serà la següent:

Vi = Pi – 12000
Pm – 12000

x 35

Vi= valoració de l’oferta de cànon a puntuar
Pi= Import en euros del cànon anual ofert a puntuar
Pm= Cànon màxim anual ofert en la licitació
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OFERTES
Núm.1
Núm.2
Núm.3

CRITERIS
TÈCNICS
2
15
12

OFERTA
ECONÒMICA
14.400 Eu.
12.018 Eu.
18.001 Eu.

PUNTS
O.ECONÒMICA
13,99
0,26
35

PUNTUACIÓ
TOTAL
15,99
15,26
47

Per tant i tenint en consideració l’anterior quadre de ponderació global dels criteris
d’adjudicació, es conclou que l’oferta de l’empresa FMS ACTIVA, S.L. amb CIF.: B62647789, ha obtingut la millor puntuació amb 47 punts.

La qual cosa informo als efectes corresponents.
Datat a Castellbisbal el dia de la signatura del document.
Document signat electrònicament per:
Cap d'Esports (Xavier Ferrer Villaró)
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