INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES PER A LA LICITACIÓ MITJANÇANT

EL SISTEMA DE PROCEDIMENT OBRET, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓRESTAURACIÓ DE LA CAPELLA NORD DEL CLAUSTRE MENOR DE LA CARTOIXA D’ESCALADEI (LA
MORERA DE MONTSANT, PRIORAT). Número expedient: ACPC 2018-782

Mitjançant l’expedient ACPC-2018-782, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, amb el CRBMC com
a unitat promotora, va licitar un procediment obert per a la contractació del servei de conservaciórestauració de la capella nord del claustre menor de la Cartoixa d’Escaladei.
Han estat tres les empreses i professionals que han licitat i que han resultat admeses:
1.
2.
3.

ARCOVALENO RESTAURO S.L.
RESTAURACIONS POLICROMIA S.L.
SIGNINUM RESTAURA S.L.

Una vegada estudiades i valorades les propostes esmentades, d’acord amb el criteris de valoració que
per a l’adjudicació d’aquest contracte s’establien en el plec de clàusules administratives, s’ha arribat a
les consideracions que s’exposen en el present informe, d’acord amb els criteris que per a l’adjudicació
d’aquest contracte s’estableixen en els corresponents plecs de clàusules administratives.
En aquest procés de valoració hi han participat: la Sra. Àngels Solé i Gili, directora del CRBMC i el Sr.
Pere Rovira Pons tècnic conservador-restaurador, Coordinador de l’especialitat de pintura mural i
escultura en pedra del CRBMC.
Criteris de Valoració:
La puntuació màxima seran 100 punts i es distribueix de la forma següent:
1) Criteris que obeeixen a un judici de valor: fins a 49 punts (Sobre B)
Proposta tècnica detallada amb metodologia dels treballs a realitzar i millores respecte a les
característiques proposades pel que fa a la conservació preventiva dels béns culturals: fins a un màxim
de 49 punts.
Els licitadors hauran d’aportar una memòria tècnica amb el detall que s’indica a continuació,
incorporada al Sobre B, que recollirà el detall de la proposta dels licitadors i que inclourà documentació
justificativa, relativa al compliment dels criteris d'adjudicació que depenguin de judici de valor:
1. Anàlisi del projecte ...........................................................
2. Mitjans humans i materials..............................................
3. Programa de Treball .......................................................
4. Proposta de conservació preventiva i de manteniment.....
5. Noves aportacions i millores al projecte no previstes
en matèria de conservació-restauració del conjunt...........

5 punts
15 punts
10 punts
9 punts

TOTAL .................................................................................

49 punts

5 punts

2) Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica o mitjançant aplicació de fórmules
matemàtiques: Fins a 51 punts (Sobre C).
Oferta econòmica: fins a un màxim de 51 punts.
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors mitjançant el model d’oferta
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econòmica de l’annex V de la manera següent:
L’oferta més econòmica que no s’hagi declarat com desproporcionada o temerària rebrà la
puntuació màxima de 51 punts.
La resta d’ofertes que no s’hagin declarat com desproporcionades o temeràries rebran una
puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més econòmica d’acord amb el càlcul següent:

-

Preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta: 51 x -----------------------------------------------Preu de l’oferta que es puntua
D’acord amb l’article 152 TRLCAP, als efectes de la consideració d’ofertes anormals o
desproporcionades es considerarà baixa temerària tota oferta, el percentatge de la qual excedeixi en
10 unitats o més a la mitja aritmètica dels percentatges de baixa de totes les proposicions presentades.
D’acord amb l’informe de valoració de les ofertes presentades (sobre B) emès per la unitat promotora,
la puntuació ha esta la següent:
1.

ARCOVALENO RESTAURO S.L.

2. RESTAURACIONS POLICROMIA S.L.
3. SIGNINUM RESTAURA S.L.

Total punts
Total punts
Total punts

46
25
36

Valoració de les ofertes econòmiques presentades (sobre C):
•

ARCOVALENO RESTAURO S.L..................................23.759,87€ (IVA inclòs)

Se li atorga la puntuació de 43,89 punts
•

RESTAURACIONS POLICROMIA S.L..........................20.449,00€ (IVA inclòs)

Se li atorga la puntuació de 51 punts, per ser l’oferta més econòmica
•

SIGNINUM RESTAURA, SL....................................23.706,00 € (IVA inclòs)
Se li atorga la puntuació de 43,99 punts

Puntuació total de les ofertes presentades:
El conjunt de valoracions de les ofertes presentades en els sobres B i C queda, per tant, de la següent
manera per ordre decreixent
TOTAL
PUNTS
(SOBRE B)

TOTAL PUNTS
(SOBRE C)

PUNTUACIÓ
TOTAL

ARCOVALENO RESTAURO SL

46

43,89

89,89

RESTAURACIONS POLICROMIA SL

25

51

76

SIGNINUM RESTAURA, SL

36

43,99

79,99

EMPRESA/PROFESSIONAL
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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Atès que, l’empresa Arcovaleno Restauro, SL és la que ha obtingut una major puntuació, respecta de
les altres ofertes valorades (89,89 punts), es proposa adjudicar el contracte de servei de conservació i
restauració de la capella nord del claustre menor de la Cartoixa d’Escaladei, a Arcovaleno Restauro,
SL, per import de 23.759,87 € (IVA inclòs).
Valldoreix, 8 d’octubre de 2018
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