INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS AUTOMÀTICS D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES
RELATIVES ALS PROJECTES DE LES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM DEL PLA TERRATS FII, ALS
EQUIPAMENTS PÚBLICS DE CASAL DE BARRI CAN RECTORET, ESPAI JOVE CASA SAGNIER I APARTAMENTS TUTELATS
PAU CASALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els criteris automàtics d’adjudicació que es tindran
en consideració en el procediment de contractació corresponent.
1.

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA.

Atenent a les característiques de l’objecte del contracte, es determinen com a més adients els següents criteris
avaluables de forma automàtica:
A)
B)
C)

35 punts
20 punts
20 punts

Oferta de preu
Ampliació de garanties
Subministrament complementari

Total puntuació per criteris avaluables de forma automàtica: 75 punts el que suposa el 75%.de la puntuació total.
2.

JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA DELS CRITERIS AUTOMÀTICS ESTABLERTS.
A)

Oferta de Preu
El preu és l’element que defineix el cost del subministrament, i per tant un dels components bàsics per
determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a l’aplicació de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el seu punt 9.4 que en cas que
la puntuació sigui superior al 35% aquest s’haurà de motivar

3.

B)

Ampliació de garanties
El plec preveu un termini de garantia un cop finalitzat el subministrament. L’increment del termini de
garantia contribueix a millorar el compromís de l’empresa per garantir la qualitat del subministrament i a
tenir controlat les despeses de manteniment posteriors a la posada en funcionament de l’actuació

C)

Subministrament complementari
L’increment del percentatge de material subministrat en forma de mòduls durant l’execució de l’obra en
forma d’abassegament permetrà la ràpida reparació o canvi de peces un cop posat en marxa el muntatge
de les fotovoltaiques i finalitzat el termini de garantia ofert, millorant i agilitzant la solució de qualsevol
problema o averia que pugui patir la instal·lació.

CRITERIS PER A DETERMINAR LA PRESSUMPTA ANORMALITAT O DESPROPORCIONALITAT DE LES OFERTES.

Atenent a les característiques de l’objecte del contracte, es determinen com a més adients els següents criteris per
determinar presumpció d’anormalitat o desproporcionalitat de les ofertes:
En referència a l’oferta de preu:
- Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és només una (1), no seran d’aplicació els criteris per a apreciar
la presumpta anormalitat o desproporció.
- Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació de les quals
respecte de l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions sigui més gran que 0,10
(d > 0,10) seran considerades presumptament anormals o desproporcionades.
- Si s’admeten a licitació sis (6) o més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació de les quals respecte de
l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions sigui més gran que 0,05 (d > 0,05)
seran considerades presumptament anormals o desproporcionades.
- En qualsevol cas, aquelles ofertes en les que s’evidenciï que els preus unitaris dels salaris dels treballadors
considerats són inferiors als que estableixi el conveni d’aplicació seran considerades anormals o
desproporcionades.

