Adreçat a: Mesa de contractació del procediment de licitació del servei de conceptualització i disseny
d’una campanya institucional per comunicar i difondre el nou model de gestió de residus a la Garrotxa i
fomentar la recollida selectiva de residus municipals a la Garrotxa, mitjançant procediment obert.
Assumpte: Valoració del sobre C (oferta econòmica i criteris avaluables de forma automàtica) i
valoració final.
Expedient: X20210004505
ANTECEDENTS
En data 15 de desembre de 2021, el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa va
acordar aprovar l’expedient de contractació administrativa del contracte de del servei de
conceptualització i disseny d’una campanya institucional per comunicar i difondre el nou model de
gestió de residus a la Garrotxa i fomentar la recollida selectiva de residus municipals a la Garrotxa,
mitjançant procediment obert.
En data 13 de gener de 2022 es procedeix a l’ obertura del sobre A relativa a la documentació
Administrativa.
En data 19 de gener de 2022, es procedeix a l’obertura i valoració del Sobre B (relativa a criteris
subjectes a judici de valor), proposta tècnica de les empreses presentades:
- ÀLEX CASES MATABOSC, amb CIF 43633679B, i domicili a Carrer de la Força, 2 1a. 17004.
Girona (Registre d’entrada: E2022000202
- LAURA RIERA ROURA, amb NIF 33945923Q, i domicili al Carrer Pare Gallissà, 27 2 1 08500 Vic .
(Registre d’entrada: E2022000203).
El resultat de les valoracions de les propostes tècniques de conformitat amb el primer informe emès
en data 26 de gener de 2022 i llegit abans de l’ obertura del sobre C són:
- ÀLEX CASES MATABOSC, amb CIF 43633679B: 31 punts
- LAURA RIERA ROURA, amb NIF 33945923Q: 22 punts
INFORMO
Que en data 26 de gener de 2022, la mesa de contractació procedeix a l’obertura del sobre C. D’acord
amb la clàusula 16.1 del PCAP, els criteris de valoració i la puntuació màxima dels criteris avaluables
de forma automàtica són:
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Criteris avaluables de forma automàtica: 55 punts
Menor oferta econòmica: 55 punts
L’oferta econòmica total es puntuarà de forma automàtica aplicant la fórmula que es detalla a
continuació. Es valorarà amb un màxim de 55 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el
pressupost base de licitació (preu hora de dedicació) sense incloure l’IVA, d’acord amb l’aplicació
de la fórmula següent:
Poe = 55 x OE / O
On:
Poe és la puntuació de l’oferta econòmica de 0 a 55
O oferta econòmica a valorar
OE oferta més econòmica
Per apreciar possibles ofertes anormals o desproporcionades: s’estarà al que disposa l’article 85
del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
Valoració de les ofertes
D’acord amb el sistema de puntuació establert als plecs de clàusules, la puntuació és la següent:
El pressupost base de licitació constitueix l’ import màxim de despesa que l’ òrgan de contractació por
assumir i aquest serveix de referència als licitadors per presentar les seves ofertes pel que fa al criteri
preu:
Base
Imposable

Import
(21%)

22.260,00 €

4.674,6 €

IVA

Total
pressupost

del

26.934,6 €

1. Oferta econòmica:
Puntuació

Licitador

Base

IVA

Total

ÀLEX CASES MATABOSC

19.800 €

4.158 €

23.958 €

50,67 punts

LAURA RIERA ROURA

18.244 €

3.831,24 €

22.075,24 €

55 punts
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Puntuació global:
Puntuació

ÀLEX CASES
MATABOSC
31 punts

LAURA RIERA ROURA

50,67 punts

55 punts

81,67 punts

77 punts

22 punts

Sobre B- criteris avaluables a través
de judici devalor (45 punts màxim)
Sobre C- criteris avaluables de forma
automàtica (55 punts màxim)
PUNTUACIÓ TOTAL
CONCLUSIONS
Finalitzada la fase de valoració es proposa l’adjudicació del contracte servei de conceptualització disseny
d’una campanya institucional per comunicar i difondre el nou model de gestió de residus a la Garrotxa i
fomentar la recollida selectiva de residus municipals a la Garrotxa, mitjançant procediment obert, amb
una pluralitat de criteris d’ adjudicació Tal i com senyala LCSP de conformitat amb el principi de millor
relació qualitat-preu a ÀLEX CASES MATABOSC amb CIF 43633679B, que ha obtingut una puntuació
final de 81,67 punts.

Olot, data de la signatura electrònica.
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