Gerència de Recursos
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
Departament de Contractació

Contracte

21001614

ACTA MESA PROPOSTA ADJUDICACIÓ
A les 09:00 hores del dia 18 d’octubre de 2021 es reuneix de manera telemàtica,
excepcionalment per la situació generada pel virus COVID-19 i fent ús de la possibilitat
que atorga l’art. 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, els membres que han de constituir la mesa de contractació, que assistirà a
l’òrgan de contractació per a l’adjudicació del contracte que, de conformitat amb el
previst per la clàusula 1 del plec de clàusules administratives particulars i amb les
especificacions del plec de condicions tècniques, té el següent objecte:
Dels membres designats per l’òrgan de contractació assisteixen els següents:
Presidència:

Sra. Cruz Montserrat Pérez Garcia, directora de Serveis de Gestió
Econòmica de la Gerència de Recursos.

Vocals:

Sra. Maribel Fernández Galera, per delegació del Secretari
General.
Sr. Francesc J Gisbert Sempere, Interventor delegat.
Sra. Roser Crivellé i Yuste, Directora de Logística i Manteniment de
la Gerència de Recursos..
Sra. Sònia Lobaco Poyatos, Cap de la Secció de Logística.
Sra. Lurdes Padró Mir, del departament de Contractació, qui actua
com a secretaria de la mesa.

Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
A continuació la secretaria visualitza l’informe tècnic realitzat arrel de la justificacions
aportades per IZER INGENERIA Y ECONOMIA i SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS
SL per tal de justificar les seves ofertes considerades anormals i l’informe amb la
valoració dels criteris automàtics i la valoració final, un cop realitzat el sumatori amb la
puntuació obtinguda respecte els judicis de valor.

Essent la puntuació total dels criteris tècnics avaluables automàticament:
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La Mesa accepta els referits informes, els fa seus i acorda per unanimitat excloure del
procediment de valoració de les ofertes les empreses: IZER INGENIERIA i SERVEIS
INTEGRALS 360 PLUS per no justificar la viabilitat de la seva oferta envers l’execució
dels treballs i elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del present
contracte a favor de l’empresa OBRES I CONTRACTES PENTA SA., amb CIF A60514643, pel preu de 240.550,43 euros (IVA inclòs).per haver presentat la millor
oferta, d’acord amb la puntuació assolida. Així mateix, s’encarrega a la secretària de la
Mesa que realitzi a l’empresa OBRES I CONTRACTES PENTA S.A el requeriment
corresponent a l’efecte d’acreditar que compleix amb la solvència econòmica i tècnica
o professional requerida, el compromís d’adscripció de mitjans i d’altres extrems, en el
termini de 7 dies hàbils d’acord amb l’article 159.4 LCSP.
S’inclou com annex a la present acta els informes elaborats.
Conclosa la sessió, s’estén la present que signa la presidenta en representació de tots
els membres de la Mesa, junt amb mi, la secretaria, que certifico en el lloc i hora
abans indicats.
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INFORME

PRESSUMPCIÓ D’OFERTES AMB VALORS DESPROPORCIONATS O ANORMALS EN EL
MARC DEL CONTRACTE 21001614, QUE TÉ PER OBJECTE LES OBRES DE MILLORA DE
2 ZONES CONCRETES IMPREMTA MUNICIPAL. PASSEIG DE LA ZONA FRANCA, NÚM.
56-66 DE BARCELONA

1. Segons la clàusula dos del Plec de Clàusules Administratives Particulars, el
pressupost del contracte base de licitació és 268.172,17 euros IVA inclòs
(21,00%) i 221.629,89 euros sense IVA.
2. En data 05 d’agost de 2021 va sortir publicat al BOP i al perfil del contractant
establint-se com a data límit de presentació d’ofertes el dia 13 de setembre de
2021.
3. Convocada la Mesa de contractació, es va revisar la documentació
administrativa i es va constatar que algun document estava malmès i no podia
visualitzar-se, motiu pel qual es va requerir la seva esmena, així com la
justificació de les baixes temeràries.

4. En data 29 de setembre de 2021, es va celebrar la Mesa en ocasió de
l’obertura del Sobre A/C corresponent a la oferta econòmica i als criteris
automàtics, amb els següents resultats pel que fa a les ofertes econòmiques:

EMPRESA

OFERTA

% BAIXA

1 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS S.L.

191.017,39 €

13,81%

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA

188.828,86 €

14,80%

3 OBRES I CONTRACTES PENTA S.A.

198.802,01 €

10,30%

4 MIATEC INNOVA S.L.

220.521,74 €

0,50%

5 TEISER MANTENIMENTS S.L.

210.526,23 €

5,01%
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MILLOR OFERTA

188.828,86 €

PITJOR OFERTA

220.521,74 €

NÚMERO OFERTAS

5

MITJANA OFERTA

201.939,25 €

Temeritat (+5%): Llindar oferta desproporcionada

191.842,28 €

8,88%

5. Els criteris de valoració de les ofertes, delimitats a la clàusula 10 del PCAP,
oferta econòmica, defineixen els límits següents per a la consideració d’ofertes
presumptament anormals o desproporcionades:
Un diferencial de 5 % per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic
licitador, de 15% respecte el pressupost net de licitació.
Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana
de les ofertes es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha
un diferencial superior al 5% respecte de les ofertes immediatament
consecutives.
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es
comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions
aplicables en matèria de subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials
vigents.
Atès que el pressupost de licitació era de 221.629,89 euros, i la mitjana de les
ofertes presentades per les empreses ha estat de 201.939,25 euros, les ofertes
econòmiques presentades per les empreses:
-

SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA

segons els criteris establerts al Plec de condicions administratives, tenen la
consideració d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
6. Analitzades les ofertes presentades i en base a aquests criteris, la Mesa de
contractació va acordar demanar als dos licitadors amb oferta considerada amb
valors desproporcionats, informe justificatiu amb aclariments de caire tècnic i
econòmic que justifiquessin la viabilitat de la seva oferta envers l’execució dels
treballs.

En data 29 de setembre 2021, les dues empreses (SERVEIS INTEGRALS 360
PLUS i IZER INGENIERIA Y ECONOMIA i CONSTRUCIONES I SERVICIOS
FAUS, S.A.) van ser requerides per la Direcció de Servei de Gestió Econòmica
de la Gerència de Recursos – Contractació, per tal que justifiquessin la
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valoració dels preus oferts i les condicions, en particular al que es refereix a
l’estalvi que permet el procediment d’execució del contracte, les solucions
tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què
disposessin per a executar la prestació. El termini per a presentar la justificació
s’exhauria el passat 6 d’octubre de 2021.

7. Les empreses requerides han procedit a realitzar informe justificatiu sobre la
oferta amb valor desproporcionat o anormal i els han presentat en termini.
Consten com annex a aquest informe.
Per cada informe de justificació es comprova amb caràcter general que en la
documentació aportada es justifiqui la valoració de l’oferta, els estalvis i les
condicions de l’oferta valorant que aquesta sigui realitzable.
Es consideraran justificades aquelles proposicions que aportin una valoració de
la totalitat dels preus que intervenen en el contracte o bé aquelles que
descriguin les justificacions pels diferents conceptes que configuren el
contracte, com són per la via de plantejar un pressupost final en base a la
participació en l’import total dels costos de la contracta.
A continuació, per a l’informe de justificació de baixa desproporcionada aportat
pels diferents licitadors es realitza una descripció de les dades i punts de
consideració que han facilitat, una avaluació del contingut de la justificació i
finalment s’exposa les conclusions amb la proposta d’acceptació o no
acceptació en base als punts indicats anteriorment:

Observacions de l’anàlisi de la justificació de l’oferta presentada per part
de l’empresa SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL
Descripció de la justificació
L’empresa ha presentat dins termini, un informe justificatiu de l’oferta
presentada, on s’exposen els motius que justifiquen la seva oferta, basant-se
en els punts següents:
a. Confecció del seu pressupost considerant la combinació de partides
executades per subcontractes i partides realitzades per mitjans propis,
considerant en aquestes últimes el rendiment de les tasques
executades pel personal i mitjans propis.
b. L’informe inclou el pressupost d’estudi realitzat i les ofertes d’empreses
externes.
c. S’especifica que totes les partides tenen afegit un 2% en concepte de
despeses indirectes.
d. S’indica que sobre el PEM, a més del 13% de despeses generals i el
6% de benefici industrial, s’hi aplica un descompte.
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e. S’argumenta que tot i contemplar al document pressupostari els
percentatges del 13% i 6% mencionats al punt anterior, les despeses
d’estructura de l’empresa es situen actualment al 8%.
f. L’empresa aclareix que considera, aproximadament, un 0% de benefici
industrial, per tractar de prioritzar l’ampliació de la cartera d’obres en
comptes del benefici que se n’extragui d’aquestes.

Avaluació
La justificació aportada per l’empresa SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL,
incorpora el desglossat de justificació de preus de mà d’obra, maquinària,
materials, elements compostos i partides d’obra. A més, com a complement
justificatiu dels preus que hi apareixen, s’adjunten les ofertes d’empreses
col·laboradores.
De la documentació aportada s’extreu, que el procés per arribar a l’import ofert,
ha estat:
1. Aplicar sobre el pressupost de projecte, els preus aportats per les
subcontractes, no fent modificacions sobre la resta de partides.
2. Introduir un increment lineal del 2% a totes les partides del pressupost, en
concepte de despeses indirectes.
3. Un cop sumats al PEM el 13% de despeses generals i el 6% de benefici
industrial, fer un descompte de 18.942,59 euros.
Una gran part del pressupost aportat a l’informe es basa en els preus
proporcionats per industrials. Els pressupostos d’aquestes empreses externes
no van acompanyats de cartes de compromís i no duen a terme una justificació
dels preus unitaris, no contemplen preus descompostos de materials ni mà
d’obra. Tampoc s’indica rendiment considerat, i per tant no es pot comprovar
que el preu de mà d’obra està per sobre del preu indicat a Conveni. No és
possible determinar, per tant, l’origen de la reducció dels preus.
La xifra global descomptada abans de PEC, indicada com un descompte de
18.942,59 euros, no va lligada a cap justificació explícita.
L’empresa no aporta cap justificació que reculli les circumstàncies que porten a
que, actualment, pugui suportar una despesa de funcionament del 8% sense
aplicar, pràcticament, benefici industrial.
Per tot això, no s’accepta la justificació presentada per SERVEIS INTEGRALS
360 PLUS, SL, com a informe justificatiu de la viabilitat de la seva oferta envers
l’execució dels treballs, i per tant es proposa considerar la seva oferta com a no
vàlida.
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Observacions de l’anàlisi de la justificació de l’oferta presentada per part
de l’empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA
Descripció de la justificació
L’empresa ha presentat dins termini, una carta exposant que ratifiquen la
proposta econòmica presentada, experiència en obres similars per organismes
públics, compromís d’execució de les obres complint les obligacions
ambientals, socials o laborals, declaració d’intencions en quan a l’oferiment de
procediments de qualitat i millores en matèria mediambiental. L’experiència en
obres similars es justifica mitjançant l’aportació de certificats de bona execució
emesos per organismes del sector públic. També enumera el paquet de
millores que pretén dur a terme, d’aquelles recollides al PCAP, millores que no
són objecte de valoració a l’apartat d’oferta econòmica, que és el que ens
ocupa.

L’escrit, en quant a la justificació de la baixa econòmica, només s’acompanya
d’un quadre resum comparatiu per capítols entre preu licitat i preu ofertat amb
indicació de la baixa unitària i no s’acompanya de cap document justificatiu de
la baixa econòmica presentada.

Avaluació
Tot i que la carta aportada per l’empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA
indica en el primer punt que proporcionen un estudi econòmica amb
desglossament de pressupost, preus descompostos i subministrament de
proveïdors en quan a la oferta econòmica presentada, dita carta no
s’acompanya de cap d’aquests documents justificatius, i es per això que es
posa de manifest que no s’ha presentat desglossament de costos de cap
mena, ni de proveïdors o materials. A la vista de l’exposat, els tècnics que
subscriuen aquest informe consideren que la seva oferta no està justificada i
per tant es proposa considerar la seva oferta com a no vàlida.
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INFORME

VALORACIÓ OFERTES CODI DE CONTRACTE 21001614, QUE TÉ PER OBJECTE
LES OBRES DE MILLORA DE 2 ZONES CONCRETES IMPREMTA MUNICIPAL.
PASSEIG DE LA ZONA FRANCA, NÚM. 56-66 DE BARCELONA

1. Segons la clàusula dos del Plec de Clàusules Administratives Particulars, el
pressupost del contracte base de licitació és 221.629,89 euros (pressupost net
sense IVA)
2. En data 05 d’agost de 2021 va sortir publicat al perfil del contractant l’anunci de
licitació. En data 3 de setembre de 2021 es va fer visita a les instal·lacions on
s’executaran les obres amb els licitadors interessats. La data límit de
presentació d’ofertes va ser el dia 13 de setembre de 2021.
3. Convocada la Mesa de contractació, en data 29 de setembre de 2021, en
ocasió de l’obertura del Sobre A/C corresponent a la oferta econòmica i als
criteris automàtics, es va revisar la documentació administrativa i es va
constatar que algun document estava malmès i no podia visualitzar-se, motiu
pel qual es va requerir la seva esmena. Un cop feta l’esmena corresponent, es
va considerar que la documentació presentada pels licitadors era correcta. Els
licitadors han estat:

EMPRESA
1

SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS S.L.

2

IZER INGENIERIA Y ECONOMIA

3

OBRES I CONTRACTES PENTA S.A.

4

MIATEC INNOVA S.L.

5

TEISER MANTENIMENTS S.L.

Els criteris de valoració de les ofertes estan delimitats a la clàusula 10 del
PCAP:
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Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i
que serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els següents:

1. Pel preu ofert per les actuacions (fins a 35 punts):
La selecció de la millor oferta es fonamenta amb una adequada relació entre la qualitat i el
preu.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitació (el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs). A la resta de licitadors la distribució
de la puntuació es farà aplicant la formula següent establerta a la Instrucció de la Gerència
Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 (S1/D/2017-2133) publicat
a la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:
(

)

2. Per l’augment del termini de garantia previst al plec (15 punts):
L’augment del termini de garantia incideix directament en la qualitat de l’obra ja que motiva
a les empreses a executar les tasques i a utilitzar millors materials per tal de no haver de fer
reposicions i/o reparacions posteriors. Per tant, es considera adient fomentar aquest
augment de la garantia per tal d’afavorir, en general, la qualitat de l’obra efectuada.
L'òrgan de contractació pot incloure, de manera opcional, criteris envers la millora ambiental
de l’oferta en els plecs d'execució d'obres, segons indica la instrucció tècnica per a
l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres. Un d’aquest criteris versa sobre
les millores relatives a la garantia de les instal·lacions i feines efectuades, mitjançant
l'increment del període de garantia establert en les prescripcions.
El termini de garantia de l’obra establert al plec és de 12 mesos. Si l’empresa ofereix un
període de garantia total de l’obra igual o superior als 24 mesos s’atorgaran 15 punts, en
cas contrari la puntuació serà 0.
3. Per millorar l’absorció acústica del cel ras (15 punts):
Tot i que el CTE-HR no és d'aplicació en aquest cas, ni pel que fa a l'aïllament acústic ni pel
que fa al condicionament acústic, el confort acústic en entorns de treball oberts és un valor
quantificable que depèn del temps de reverberació, temps necessari, en segons, perquè el
nivell de pressió sonora baixi 60 dB després del final de la font sonora, mesurats en la
mitjana de les freqüències fonamentals de 500, 1000 i 2000 Hz.
El projecte ja intervé en el sostre registrable de la zona de treball administratiu, buscant un
material molt absorbent, que ajudi a reduir al màxim el temps de reverberació. El factor del
material de les plaques del sostre registrable que determina l'absorció acústica del mateix
és el NRC (Noise Reduction Coefficient – coeficient reducció del soroll), pel qual el projecte
ja ha establert un valor mínim de 0,95.
Es valorarà la millora de l’absorció acústica de les plaques de tota la superfície de sostre
registrable, sempre i quan es prescrigui un material amb un NRC major o igual a 1.00, i que
no contradigui cap altra de les condicions tècniques determinades en el projecte tècnic.
Caldrà presentar per escrit les fitxes tècniques dels productes que es faran servir on hi figuri
les dades específiques per aconseguir aquest NRC, i el compromís per part de l’empresa
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licitadora de fer-los servir. En aquest cas s’atorgaran 15 punts. Si no s’aporten les fitxes ni el
compromís no es valorarà i la puntuació d’aquest apartat serà de 0 punts.
4. Per reduir el cabal de les aixetes de les dutxes, 10 punts.
L'òrgan de contractació pot incloure, de manera opcional, criteris envers la millora ambiental
de l’oferta en els plecs d'execució d'obres, segons indica la Instrucció tècnica per a
l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres, derivada del Decret d’Alcaldia sobre
contractació Pública sostenible de 24 d’abril de 2017 (darrera revisió d’aquesta instrucció
2020, publicada a la Gaseta Municipal el 28 de gener de 2021). Un d’aquests criteris versa
sobre les millores a favor d’autosuficiència hídrica i la minimització del consum d’aigua.
El projecte ha establert ja la limitació del cabal màxim de totes les aixetes i ruixadors de
dutxes al projecte, amb un valor màxim de 10 litres/minut.
Es valorarà la instal·lació de dispositius de reducció de cabal a totes les aixetes i ruixadors
de dutxes, sempre i quan redueixin el cabal màxim a un valor menor o igual a 8 litres/minut.
Caldrà presentar per escrit els productes que es faran servir així com les fitxes tècniques
dels productes on hi figuri les dades específiques per aconseguir aquesta reducció de
cabal, i el compromís per part de l’empresa licitadora de fer-los servir. En aquest cas
s’atorgaran 10 punts. Si no s’aporten les fitxes ni el compromís no es valorarà i la puntuació
d’aquest apartat serà 0 punts
5. Per millorar les característiques dels vidres cambra amb argó, 15 punts.
L'òrgan de contractació pot incloure, de manera opcional, criteris envers la millora ambiental
de l’oferta en els plecs d'execució d'obres, segons indica la Instrucció tècnica per a
l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres, derivada del Decret d’Alcaldia sobre
contractació Pública sostenible de 24 d’abril de 2017 (darrera revisió d’aquesta instrucció
2020, publicada a la Gaseta Municipal el 28 de gener de 2021). Un d’aquest criteris versa
sobre les millores a favor d’autosuficiència energètica, la reducció de la demanda energètica
i el rendiment durant tot el cicle de vida de l’edifici. Així s’indica que l’òrgan de contractació
pot incorporar la priorització de solucions constructives que tinguin tendència a reduir al
màxim la demanda de clima (fred i calor) a través d’un disseny adequat i de paràmetres
bioclimàtics (solucions passives)
El projecte ha establert ja uns màxims per la transmitància conjunta de totes i cada una de
les finestres, UH (quantitat d'energia que es perd a través del conjunt finestra-vidre), amb un
valor màxim de 2.1 W/m2*K, valor que marca el CTE HE1.3.1.1 per la zona climàtica C2.
Aquesta transmitància s'aconsegueix amb una finestra d'alumini amb trencament de pont
tèrmic major de 12 mm. i un vidre cambra amb un vidre exterior de baixa emissivitat i una
cambra d'aire de 16 mm.
Es valorarà la instal·lació a totes les finestres d'un vidre cambra de les mateixes
prestacions, capes i gruixos que els determinats al projecte, però canviant la cambra d'aire
per una cambra d'argó, sempre i quan es mantinguin també les característiques mínimes de
les fusteries. Aquesta canvi d'una cambra d'aire per una cambra d'argó rebaixarà
automàticament els valors de la transmitància del conjunt de la finestra, per sota de 2.1
W/m2*K, en una quantitat variable que depèn de factors de fabricació i que no serà
ponderada.
Caldrà presentar les fitxes tècniques de cada conjunt de finestra diferent, totes elles amb
vidre amb cambra d'argó i amb la resta de paràmetres del vidre i la fusteria conforme als
mínims establerts al projecte, i on hi figurin els valors de transmitància UH de cada finestra.
També caldrà presentar el compromís per escrit per part de l’empresa licitadora d'instal·lar
aquestes finestres. En aquest cas s’atorgaran 15 punts. Si no s’aporta la documentació
esmentada en l’oferta ni el compromís no es valorarà i la puntuació d’aquest apartat serà 0
punts
6. Per augmentar l’eficiència de les lluminàries modulars (10 punts):
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D’acord amb les prioritats definides en el Pla de millora energètica als edificis municipals, en
el cas de projectes de renovació o rehabilitació d’edificis municipals es poden establir
addicionalment mesures d’estalvi energètic. La millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat interior dels edificis actuals és una mesura també contemplada a la instrucció
tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres.
El projecte ha establert ja unes lluminàries que per les seves característiques ofereixen ja
valors alts d'eficàcia lluminosa, parametritzats a través del valor lúmens/Watt (flux lluminós
obtingut per cada watt de consum elèctric)
Es valorarà augmentar l’eficàcia lluminosa de totes les lluminàries modulars del projecte
tècnic, sempre i quan s'obtinguin valors majors o iguals a 100 lúmens/Watt, i sempre
mantenint la resta de paràmetres de la lluminària tipus del projecte, en quant a flux lluminós
(2900 lm), grau d'enlluernament UGR (<19) i temperatura de color (3000ºK). Caldrà
presentar per escrit les fitxes tècniques dels productes on hi figuri les dades específiques
d’aquesta eficàcia, i el compromís per part de l’empresa licitadora de fer-los servir. En
aquest cas s’atorgaran 10 punts. Si no s’aporten les fitxes ni el compromís no es valorarà i
la puntuació d’aquest apartat serà 0 punts
Puntuació de la totalitat de criteris automàtics: 100 punts

4. Després de la revisió de tota la documentació rebuda, s’analitza cadascun dels
criteris per cadascuna de les empreses presentades i s’elabora el següent
quadre resum de puntuacions amb les dades necessàries dels sis criteris de
valoració establerts en el PCAP:

1. Pel preu ofert per les actuacions, fins a 35 punts.

EMPRESA

OFERTA

% BAIXA

1 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS S.L.

191.017,39 €

13,81%

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA

188.828,86 €

14,80%

3 OBRES I CONTRACTES PENTA S.A.

198.802,01 €

10,30%

4 MIATEC INNOVA S.L.

220.521,74 €

0,50%

5 TEISER MANTENIMENTS S.L.

210.526,23 €

5,01%

MILLOR OFERTA

188.828,86 €

PITJOR OFERTA

220.521,74 €

NÚMERO OFERTAS
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5

MITJANA OFERTA

201.939,25 €

Temeritat (+5%): Llindar oferta desproporcionada

191.842,28 €

El pressupost de licitació era de 221.629,89 euros (pressupost net), i la mitjana
de les ofertes presentades per les empreses ha estat de 201.939,25 euros.
L’oferta econòmica de SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS S.L., amb una baixa
del 13,81% i l’oferta econòmica d’IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S.L., amb
una baixa del 14,80%, supera el 5% de la mitjana que establia el plec i segons
els criteris establerts al Plec de condicions administratives tenen la
consideració d'oferta amb valors anormals o desproporcionats.
En data 29 de setembre 2021, les dues empreses (SERVEIS INTEGRALS 360
PLUS i IZER INGENIERIA Y ECONOMIA) van ser requerides per la Direcció
de Servei de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos – Contractació, per
tal que justifiquessin la valoració dels preus oferts i les condicions, en particular
al que es refereix a l’estalvi que permet el procediment d’execució del
contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment
favorables de què disposessin per a executar la prestació. El termini per a
presentar la justificació s’exhauria el passat 6 d’octubre de 2021.
Ambdues empreses van presentar en termini i forma, informe justificatiu de la
viabilitat de la seva oferta envers l’execució dels treballs, no considerant-se cap
de les dues com a vàlida i per tant, proposant la seva exclusió del procés de
licitació.
Així que el resultat de la puntuació sobre aquest primer criteri va ser el següent:

EMPRESA

OFERTA

% BAIXA

Puntuació

1 OBRES I CONTRACTES PENTA S.A.

198.802,01 €

10,30%

35,00

2 MIATEC INNOVA S.L.

220.521,74 €

0,50%

1,70

3 TEISER MANTENIMENTS S.L.

210.526,23 €

5,01%

17,02

Gerència de Recursos
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
Departament de Contractació

2. Per l’augment del termini de garantia previst al plec (15 punts)

Compromís
augment
termini
garantia

Puntuació

1 OBRES I CONTRACTES PENTA S.A.

si

15,00

2 MIATEC INNOVA S.L.

si

15,00

3 TEISER MANTENIMENTS S.L.

si

15,00

EMPRESA

3. Per millorar l’absorció acústica del cel ras (15 punts):

Aportació
fitxes
tècniques i
compromís

Puntuació

1 OBRES I CONTRACTES PENTA S.A.

si

15,00

2 MIATEC INNOVA S.L.

no

0,00

3 TEISER MANTENIMENTS S.L.

si

15,00

EMPRESA

4. Per reduir el cabal de les aixetes de les dutxes, 10 punts.

Aportació
fitxes
tècniques i
compromís

Puntuació

si

10,00

2 MIATEC INNOVA S.L.

no vàlid

0,00

3 TEISER MANTENIMENTS S.L.

no vàlid

0,00

EMPRESA
1 OBRES I CONTRACTES PENTA S.A.
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NOTA: D’acord amb el punt 4 de la clàusula 10 del PCAP, per a la valoració d’aquest criteri,
les empreses hauran de presentar les fitxes tècniques dels productes, on hi figurin les dades
específiques per aconseguir aquesta reducció de cabal, i el compromís per part de l’empresa
licitadora de fer-los servir. Si no s’aporten les fitxes ni el compromís no es valorarà i la
puntuació d’aquest apartat serà 0 punts. L’empresa MIATEC INNOVA S.L. no aporta
documentació ni compromís. L’empresa TEISER MANTENIMENTS S.L. presenta un escrit
indicant que farà servir un producte, del qual aporta la fitxa tècnica i amb el qual ajustarà el
cabal d’aigua a un valor igual o menor a 8l/min, però la fitxa tècnica de producte no indica el
cabal mínim assolible. L’única dada de cabal especificada és de 10l/min.

5. Per millorar les característiques dels vidres cambra amb argó, 15 punts.

Aportació
fitxes
tècniques i
compromís

Puntuació

1 OBRES I CONTRACTES PENTA S.A.

si

15,00

2 MIATEC INNOVA S.L.

no

0,00

3 TEISER MANTENIMENTS S.L.

si

15,00

EMPRESA

6. Per augmentar l’eficiència de les lluminàries modulars (10 punts)

Aportació
fitxes
tècniques i
compromís

Puntuació

1 OBRES I CONTRACTES PENTA S.A.

no vàlid

0,00

2 MIATEC INNOVA S.L.

no vàlid

0,00

3 TEISER MANTENIMENTS S.L.

no vàlid

0,00

EMPRESA



NOTA: D’acord amb el punt 6 de la clàusula 10 del PCAP, es valorarà augmentar l’eficàcia
lluminosa de totes les lluminàries modulars del projecte tècnic, sempre i quan s'obtinguin
valors majors o iguals a 100 lúmens/Watt, i sempre mantenint la resta de paràmetres de la
lluminària tipus del projecte, en quant a flux lluminós (2900 lm), grau d'enlluernament UGR
(<19) i temperatura de color (3000ºK). Caldrà presentar per escrit les fitxes tècniques dels
productes on hi figuri les dades específiques d’aquesta eficàcia, i el compromís per part de
l’empresa licitadora de fer-los servir. En aquest cas s’atorgaran 10 punts. Si no s’aporten les
fitxes ni el compromís no es valorarà i la puntuació d’aquest apartat serà 0 punts.
L’empresa OBRES I CONTRACTES PENTA SA presenta fitxa tècnica de lluminàries que no
mantenen el flux lluminós ni la temperatura de color. Les empreses MIATEC INNOVA SL i

Gerència de Recursos
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
Departament de Contractació

TEISER MANTENIMENTS SL aporten fitxes tècniques de lluminàries que no mantenen el
flux lluminós.

El sumatori d’aquests sis criteris automàtics, donen el següent resum:

9. Segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars, atès que és l'oferta
que obté la puntuació més alta, es remet el present informe, proposant
l'adjudicació del contracte que té per objecte LES OBRES DE MILLORA DE 2
ZONES CONCRETES IMPREMTA MUNICIPAL. PASSEIG DE LA ZONA
FRANCA, NÚM. 56-66 DE BARCELONA, a l'empresa OBRES I
CONTRACTES PENTA, S.A. per un import total de 240.550,43 euros (iva
inclòs).

15
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Maria Lourdes Padro Mir, Lletrada, el dia 20/10/2021 a les 10:13, que informa;
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Administradora, el dia 22/10/2021 a les 09:13, que informa.

