ASSUMPTE:
Informe de valoració de les proposicions aportades pel contracte d'obra de climatització de la
Biblioteca Josep Jardí. Actuació 2019.

INFORME:
L’obra que es vol contractar consisteix en la instal·lació d'una planta refredadora de 160 kW a la
coberta de la Biblioteca, adaptació de la instal·lació hidràulica existent, ajust i posta en marxa
de la instal·lació. Retirada de les màquines existents. Legalització de la instal·lació tèrmica.
Per tal de seleccionar el contractista per efectuar l'obra d'instal·lació de climatització, s’ha fet un
procediment obert, amb un únic criteri d'adjudicació, en el qual s’han presentat les següents
ofertes, amb import sense IVA:
Catalana de Clima i C. Llonch
Cobra Instalaciones y Servicios
Ecoclima Barcelona
Fersitec Proyectos y Tecnologías
Inster Manteniments
Istem
Mastercold
Plan Your Future

36.260,76 €
42.836,87 €
46.452,98 €
49.000,00 €
41.650,88 €
47.995,64 €
41.650,00 €
43.463,63 €

La mitja de les baixes proposades és del 10,9% i el llindar per ser considerada una baixa
anormal és 20,9%. Com la baixa de Catalana de Clima supera aquest llindar, cal considerar la
proposta com anormal. S'ha donat audiència a l'empresa i ha justificat convenientment la
valoració de l'oferta, per tant s'accepta la seva proposta.
El criteri de puntuació és el pressupost proposat a la baixa, amb criteri únic automàtic, fins a
100 punts.
El preu de licitació de l'obra és de 49.001,03 € (sense IVA). La puntuació de les empreses s'ha
calculat de manera proporcional donant el següent resultat:

Preu plica (sense IVA) CClima

Cobra

EcoClima Fersitec

Inster

Istem

Proposta

36.260,76 42.836,87 46.452,98 49.000,00 41.650,88 47.995,64

Baixa

12.740,27

6.164,16

26,00
100,00

Baixa %
Punts

MasterCold Plan
41.650,00 43.463,63

2.548,05

1,03

7.350,15

1.005,39

7.351,03

5.537,40

12,58

5,20

0,00

15,00

2,05

15,00

11,30

48,38

20,00

0,01

57,69

7,89

57,70

43,46

Així es proposa com oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa Catalana de Clima.
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