ACTA DE VALORACIÓ DEL SOBRE B DELS LOTS 5 i 6 i PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ RECTIFICADA, DEL PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA, DEL SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI, SENYALÍSTICA I
AUDIOVISUALS, I EQUIPAMENT ESCÈNIC DEL CCC VIRGÍNIA AMPOSTA

En data 21 de febrer de 2022, a les 14:10 hores, es reuneix la Mesa de
contractació composada pels membres següents:
- Presidenta:
Senyora Marta Goñi Modrego, Arquitecta municipal
- Vocals:
Senyors/es:

Ricardo Muñiz Merino, Secretari de la Corporació
Vanessa Ceba Piqueras, Tresorera de la Corporació, en
substitució de l’Interventor de la Corporació.
Josep Ma Monleón Bellafont, responsable del departament de
compres
Teodoro Pérez Habas, Cap de cultura

Actua com a secretària de la Mesa la senyora Regina Pauné i Grané, Cap de la
Unitat de secretaria.
Assisteix també la senyora Aida Cortés Ausió, Cap d’Urbanisme, projectes i
obres públiques de la Corporació.
La presidència declara obert l’acte i es procedeix a llegir els informes de
valoració del sobre B, Lots 1, 2 i 3, emès per la Cap d’Urbanisme, projectes i
obres públiques, que es transcriuen a continuació:
Lot 5:
“Informe de la proposta econòmica i garantia presentades al sobre B (Lot
5), mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte
subministrament del mobiliari, senyalística i audiovisuals, i equipament
escènic, pel Centre Cívic i Cultura Virgínia Amposta, de Sant Vicenç dels
Horts

Un cop examinades les propostes presentades es realitza la valoració d’acord amb el
plec de clàusules administratives particulars. Criteris avaluables de forma automàtica
(objectius), amb un màxim de 100 punts.
CRITERI NÚM. 1. Oferta econòmica (de 0 a 80 punts)
Es valorarà entre 0 punts i 80 que és la puntuació màxima assignada, en base a
l’aplicació de la següent fórmula:
P= *PX x (*XO /O)
On:
P = puntuació corresponent a l'oferta que s'està valorant
*PX = puntuació màxima .
*XO = oferta econòmica més baixa de les presentades.
O = oferta econòmica que s'avalua.
L’oferta no podrà ser superior al pressupost de licitació.
CRITERI NÚM. 2. Ampliació del termini de garantia (de 0 a 20 punts)
Termini de garantia: Per l’ampliació del termini mínim de garantia s’atorgarà la puntuació
següent:
Increment d’un 1 any addicional als d’obligat compliment … 10 punts.
Increment de 2 anys addicionals als d’obligat compliment …. 20 punts.
En qualsevol cas, no s’acceptaran propostes superiors a 24 mesos sumats al
termini d’obligat compliment.
Aquesta millora serà condició d’execució obligatòria, si l’empresa que resulta
adjudicatària del contracte ha presentat oferta a aquest criteri i per tant, en cas
d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP.
Oferta núm. 1
Presentada per l’empresa Nogales Barcelona, SL
Puntuació
segons fórmula
(màxim 80
punts)

1. Oferta econòmica 7.555,79 € (iva excl.)

37,12 punts
2. Ampliació del termini de garantia: 2 anys

20 punts
TOTAL

57,12 punts

Oferta núm. 2
Presentada per l’empresa Técnicas en Marcaje, SL
Puntuació
segons fórmula
(màxim 80
punts)

1. Oferta econòmica 8.950,00 € (iva excl.)

31,34 punts
2. Ampliació del termini de garantia: 2 anys

20 punts
TOTAL

51,34 punts

Oferta núm. 3
Presentada per l’empresa Proseñal, SLU
Puntuació
segons fórmula
(màxim 80
punts)

1. Oferta econòmica 10.480,00 € (iva excl.)

26,76 punts
2. Ampliació del termini de garantia: 1 anys

10 punts
TOTAL

36,76 punts

Oferta núm. 4
Presentada per l’empresa Instal·lacions Integrals i Equipament per l’Hàbitat, SL
Puntuació
segons fórmula
(màxim 80
punts)

1. Oferta econòmica 6.473,60 € (iva excl.)

43,32 punts
2. Ampliació del termini de garantia: 2 anys

20 punts
TOTAL

63,32 punts

Oferta núm. 5
Presentada per l’empresa Inad-Hoc Habitat, SL
Puntuació
segons fórmula
(màxim 80
punts)

1. Oferta econòmica 3.506,25 € (iva excl.)

80 punts
2. Ampliació del termini de garantia: 2 anys

20 punts
TOTAL

100 punts

El 20 de desembre de 2021 es va sol·licitar a l’empresa Inad-Hoc Habitat, S.L.
que justifiqués la baixa temerària, atès que l’oferta presentada era inferior al
10% de la mitjana de les ofertes que no estan per sobre del 10% de la mitjana
del total de les ofertes, d’acord amb el que estableix l’article 85.4 del RD
1098/2001.
Passats 10 dies naturals l’empresa Inad-Hoc Habitat, S.L. no ha justificat dita
baixa, per la qual cosa es PROPOSA:
L’adjudicació del contracte de subministrament del mobiliari, senyalística i
audiovisuals, i equipament escènic, pel Centre Cívic i Cultural Virgínia
Amposta, de Sant Vicenç dels Horts, (Lot 5), a favor de l’empresa Instal·lacions
Integrals i Equipament per l’Hàbitat, SL, per un import total del contracte de
6.473,60 € IVA exclòs.”

Lot 6:
“Informe de la proposta econòmica i garantia presentades al sobre B (Lot
6), mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte
subministrament del mobiliari, senyalística i audiovisuals, i equipament
escènic, pel Centre Cívic i Cultura Virgínia Amposta, de Sant Vicenç dels
Horts
Un cop examinades les propostes presentades es realitza la valoració d’acord amb el
plec de clàusules administratives particulars. Criteris avaluables de forma automàtica
(objectius), amb un màxim de 100 punts.

CRITERI NÚM. 1. Oferta econòmica (de 0 a 80 punts)
Es valorarà entre 0 punts i 80 que és la puntuació màxima assignada, en base a
l’aplicació de la següent fórmula:
P= *PX x (*XO /O)
On:
P = puntuació corresponent a l'oferta que s'està valorant
*PX = puntuació màxima .
*XO = oferta econòmica més baixa de les presentades.
O = oferta econòmica que s'avalua.
L’oferta no podrà ser superior al pressupost de licitació.
CRITERI NÚM. 2. Ampliació del termini de garantia (de 0 a 20 punts)
Termini de garantia: Per l’ampliació del termini mínim de garantia s’atorgarà la puntuació
següent:
Increment d’un 1 any addicional als d’obligat compliment … 10 punts.
Increment de 2 anys addicionals als d’obligat compliment …. 20 punts.
En qualsevol cas, no s’acceptaran propostes superiors a 24 mesos sumats al
termini d’obligat compliment.
Aquesta millora serà condició d’execució obligatòria, si l’empresa que resulta
adjudicatària del contracte ha presentat oferta a aquest criteri i per tant, en cas
d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP.

Oferta núm. 1
Presentada per l’empresa Arquitectura Multimedia, SL
Puntuació
segons fórmula
(màxim 80
punts)

1. Oferta econòmica 105.550,00 € (iva excl.)

66,21 punts
2. Ampliació del termini de garantia: 2 anys

20 punts
TOTAL

86,21 punts

Oferta núm. 2
Presentada per l’empresa Telnet Sistemas 2008, SL
Puntuació
segons fórmula
(màxim 80
punts)

1. Oferta econòmica 115.000,00 € (iva excl.)

60,77 punts
2. Ampliació del termini de garantia: 2 anys

20 punts
TOTAL

80,77 punts

Oferta núm. 3
Presentada per l’empresa Escenotecnic Ingeniería Escénica, SLU
Puntuació
segons fórmula
(màxim 80
punts)

1. Oferta econòmica 87.363,56 € (iva excl.)

80 punts
2. Ampliació del termini de garantia: 2 anys

20 punts
TOTAL

100 punts

El 20 de desembre de 2021 es va sol·licitar a l’empresa Escenotecnic
Ingenieria Escénica, S.L.U. que justifiqués la baixa temerària, atès que l’oferta
presentada era inferior al 25% del pressupost de licitació, d’acord amb el que
estableix l’article 85.3 del RD 1098/2001.
El 30 de desembre de 2021 l’empresa Escenotecnic Ingenieria Escénica, S.L.U
va presentar un informe de justificació de la baixa desproporcionada que
incloia:
Relació d’instal·lacions, organigrama empresarial, certificats de qualitat i
mediambientals i mitjans disponibles (eines, materials de muntatge, sistemes i
equips d’elevació, elements de mesura i calibració, equips informàtics,
programari, equips mecànics, vehicles, proteccions...).

Tanmateix, es justificaven els costos detallant el preu del material a
subministrar, la mà d’obra, les despeses fixes (lloguers locals, subministres,
manteniment vehicles, impostos, assegurances i nòmines), i el benefici
industrial que els queda, estimat en un 18,13%.
CONCLUSIÓ:

Segons les consideracions descrites anteriorment, es proposa acceptar la
justificació de baixa temerària presentada i adjudicar el contracte de
subministrament del mobiliari, senyalística i audiovisuals, i equipament escènic,
pel Centre Cívic i Cultural Virgínia Amposta, de Sant Vicenç dels Horts, (Lot 6),
a favor de l’empresa ESCENOTECNIC INGENIERIA ESCÉNICA, S.L.U., per
un import total del contracte de 87.363,56 € IVA exclòs.”
Els membres de la mesa de contractació, un cop llegits i estudiats els dos
informes transcrits anteriorment i que serveixen de justificació a la puntuació
atorgada, comparteixen el seu contingut i motivació i no consideren necessari
realitzar cap aportació ni formular cap tipus de valoració crítica al respecte,
acceptant, per tant, la suma de les puntuacions transcrites.
La classificació de les ofertes, per ordre decreixent de valoració, atenent a la
suma de criteris d’adjudicació assenyalats en el plec de clàusules
administratives particulars i Annex I, un cop sumades les puntuacions
obtingudes en el sobre B, es tal i com s’indica en el quadre següent:
Lot 5:
Núm.
4
1
2
3

Empresa licitadora
Instal·lacions Integrals i Equipament per
l’Hàbitat, SL (Kausa)
Nogales Barcelona, SL
Técnicas en Marcaje, SL
Proseñal, SLU

Total punts sobre
B
63,32
57,12
51,34
36,76

Lot 6:
Núm.
3
1
2

Empresa licitadora
Escenotecnic Ingenieria Escénica, SLU
Arquitectura Multimedia, SL
Telnet Sistemas 2008, SL

Total punts sobre B
100
86,21
80,77

En conseqüència, la Mesa dona conformitat a l’aprovació d’aquesta acta
proposant a l’òrgan competent l’adjudicació de la licitació, previ requeriment de
la documentació exigida en els Plecs Administratius i Annex I, així com el
dipòsit de la garantia, si s’escau, a la proposició presentada per:
Lot 5.- Senyalització - A favor de l’empresa núm. 4, Instal·lacions Integrals
Equipament per l’Hàbitat, SL (Kausa), i una puntuació total de 63,32 punts
Lot 6.- Audiovisuals i equipament escènic – A favor de l’empresa núm. 3,
Escenotecnic Ingenieria Escénica, SLU, i una puntuació total de 100 punts
Cas que aquestes empreses no executessin adequadament el requeriment o
no complissin amb els requisits exigits, s’estableix que seria d’aplicació allò
disposat en l’article 150.2 de la LCSP, procedint-se a sol·licitar la mateixa
documentació al licitador següent per l’ordre en què han quedat classificades
les ofertes, la qual seria la proposada a l’òrgan competent per a la execució del
contracte
La presidència dóna per acabat l’acte a les 14:20 hores estenent-se la present
que signen els components de la Mesa, de la qual cosa la secretària que
subscriu en dóna fe.
La presidenta

La Secretària

Els vocals

