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ÀMBIT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
SERVEI DE PROJECTES URBANS

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT AUDIOVISUAL DE LA
SALA POLIVALENT DE PLANTA BAIXA DEL CENTRE CULTURAL ROBERT BRILLAS
Assumpte:

Informe de valoració del procediment obert simplificat del
subministrament de l’equipament audiovisual de la sala polivalent
de planta baixa del centre cultural Robert Brillas d’Esplugues de
Llobregat

Destí:

Alejandro Muñoz Blasco
Coordinador de la Unitat Tècnica de Contractació

En relació amb l’assumpte de l’epígraf, el tècnic que subscriu emet el següent,
INFORME:
En data 4 d’octubre de 2021, l’ajuntament va aprovar mitjançant decret núm.
2021/3543-2021/3817, l’expedient de contractació mitjançant procediment obert
simplificat, del subministrament de l’equipament audiovisual de la sala polivalent de
planta baixa del centre cultural Robert Brillas, amb un pressupost total de licitació de
131.982,24 €, amb un import net de 109.076,23 € i una part d’IVA del 21 % de
22.906,01 €. El termini d’execució del contracte és de dos mesos.
En data 27 d’octubre de 2021, es va procedir a l’obertura del sobre únic amb el
següent resultat:
Núm

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Núm. d’expedient: 2021 / 3817 / 1428
P150-2019-006

EMPRESES

Oferta

IVA

Increment
termini garantia

1

RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L,

91.220,40

19.156,28

2

2

INSTRONIC 2000, S.L.

98.922,03

20.773,63

2

3

IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA
ESCÈNICA, S.L.

86.790,02

18.225,90

2

Examinada la documentació presentada per totes les empreses, es comprova que en
els documents lliurats per IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA
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ESCÈNICA, S.L , es va sol·licitar complimentar i aclarir una sèrie de dades incloses a
l’ANNEX I del PPT (quadre excel), que són les següents:
- Marca i/o model de les partides 1.14, 2.5, 2.6, 3.3, 3.5, 3.12, 4.3. de l’ANNEX I del
PPT. Es lliurarà excel refós.
- Ratificar el preu unitari de les partides 2.3 i 2.6.

- Marca i/o model de les partides 1.14, 2.5, 2.6, 3.3, 3.5, 3.12, 4.3. de l’ANNEX I del
PPT. Es lliurarà excel refós.
Respecte a aquest punt, s’ha aportat les marques i/o models dels elements
descrits. Per tant, compleix amb aquest criteri.
- Ratificar el preu unitari de les partides 2.3 i 2.6.
Respecte a aquest punt, s’ha ratificat en els preus unitaris d’aquestes partides.
Per tant, compleix amb aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, aquesta és correcta i justifica la possible
temeritat.
D’acord amb els Plecs de Condicions que ha de regir la contractació del
subministrament de l’equipament audiovisual de la sala polivalent de planta baixa del
centre cultural Robert Brillas, mitjançant procediment obert simplificat, s’han valorat les
propostes admeses amb els següents criteris avaluables de forma automàtica
Criteris avaluables de forma automàtica. 100 punts màxims
•

Oferta econòmica. Puntuació màxim 80 punts.
S’assignarà la major puntuació a l’oferta econòmica (la més baixa presentada)
en relació amb el pressupost de licitació. S’exclouran aquelles ofertes que
presentessin un import superior del pressupost de licitació i/o del preu ofert
respecte el preu de referència de qualsevol element a subministrar.
La resta d’ofertes es valoraran d’acord amb la següent fórmula:
Puntuació = 80 x B/N
B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa)
N: Oferta econòmica a valorar
Nú
m

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

En data 15 de novembre de 2021 i mitjançant registre electrònic d’entrada núm.
2021/24443-E, l’empresa IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA
ESCÈNICA, S.L, va presentar la documentació d’aclariment, passat a analitzar-la en el
següent punt:

EMPRESES

1

RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L,

91.220,40

76,11

2

INSTRONIC 2000, S.L.

98.922,03

70,19

3

IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA
ESCÈNICA, S.L.

86.790,02

80,00

Oferta

Puntuació

2
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Examinats els criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries previstes
a l’article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, tractant-se de tres
licitadors, és d’aplicació l’apartat 3, que determina que en principi “...es consideraran
temeràries les ofertes que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de dita mitjana
l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a
dita mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25
unitats percentuals.....”.
Un cop realitzat el càlcul sobre les de 3 empreses, la mitjana aritmètica (preu net) és
de 92.310,82 €. Les ofertes que siguin inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana es
consideraran com a possiblement temeràries
Límit temeritat: 92.310,82 € - 10 unitats % = 83.079,74 €.
Límit 25 unitats %: 92.310,82 € – 25 unitats € = 69.233,11 €.
D’acord amb el càlcul efectuat, no hi ha cap oferta per sota d’aquests supòsits
•

Per increment de termini de garantia dels subministraments realitzats.
Puntuació màxim 20 punts
La puntuació màxima serà de 20 punts. Es valorarà l’ampliació del termini de
garantia ofert respecte al mínim exigit en els plecs, que s’estableix en dos anys.
Es valorarà fins a un màxim de 2 anys addicionals amb el següent criteri:
A

B

C

Puntuació

2

1

3

10 punts

2

2

4

20 punts

On:
A: Anys de garantia obligatòria per contracte.
B: Increment de garantia sobre termini obligatori en anys.
C: Total anys de garantia.
La puntuació resultant per a aquest criteri és la següent:
Núm
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Les ofertes que igualin el pressupost base de licitació obtindran 0 punts.

EMPRESES

A

B

C

Puntuació

1

RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L,

2

2

4

20

2

INSTRONIC 2000, S.L.

2

2

4

20

3

IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA
ESCÈNICA, S.L.

2

2

4

20

3
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Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes i considerada la totalitat dels criteris
establerts pels Plecs del concurs, la puntuació total en ordre decreixent és la següent:
EMPRESES

Puntuació total

IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA ESCÈNICA, S.L.

100,00

RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L,

96,11

INSTRONIC 2000, S.L.

90.19
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
D’acord amb el que s’exposa en el punt anterior, la documentació aportada és correcta,
i s’estima com a oferta més avantatjosa, per ajustar-se millor a les condicions del
procediment obert simplificat d’aquest subministrament, la presentada per l’empresa
IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA ESCÈNICA, S.L., per un import
total d’adjudicació de 105.015,92 €, amb un import net de 86.790,02 €, i una part d’IVA
de 18.225,90 €, que correspon a una baixa del 20,431775099 %, i un termini
d’execució de 2 mesos, així com un termini de garantia de 4 anys..
L’anualitat que es proposa és la següent:
- Any 2021: 105.015,92 €.
Així mateix, es proposa anul·lar l’autorització de la despesa per un import total de
26.966,32 euros respecte a la partida 12 33300 62500 2021 2 INVER 13
EQUIPAMENT I MOBILIARI ROBERT BRILLAS.
En conseqüència, es proposa requerir la documentació corresponent i la constitució de
la garantia definitiva, a l’empresa esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor,
una vegada complimentat el requeriment.
El que li comunico pel seu coneixement i als efectes adients.
El present informe consta de quatre pàgines.
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