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INFORME DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS TÈCNICO-ECONÒMIQUES
PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES I ADJUNT A LA
DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE SOTERRAMENT D’UNA LÍNIA
ELÈCTRICA I ALTRES TREBALLS D’URBANITZACIÓ COMPLEMENTARIS EN
L’ÀMBIT DELS NOUS ACCESSOS VIARIS, AL PARC DE NEGOCIS MAS BLAU
II, AL MUNICIPI DEL PRAT DE LLOBREGAT

1. ANTECEDENTS
En data 28 de novembre de 2018, va publicar-se la licitació del contracte de serveis de
referència.
Els criteris objectius de valoració de les proposicions varen definir-se en el punt H del quadre
de característiques del contracte del plec de clàusules administratives particulars de la
licitació, i aquests són, de forma resumida:
•

Puntuació econòmica
o

•

Puntuació màxima 49 punts.

Altres fórmules (criteris qualitatius)
o

Experiència de l’equip de direcció d’obra : puntuació màxima 41 punts

o

Millores objectives : puntuació màxima 10 punts

L’avaluació global de les ofertes serà la suma de les puntuacions obtingudes per cadascun
dels aspectes abans enumerats. La puntuació global s’arrodonirà a dos decimals
Els criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals es
determinarà segons el punt I del quadre de característiques del contracte, del plec de
clàusules administratives particulars de la licitació
2. ANÀLISI DE LES OFERTES
2.1.

Puntuació econòmica

Cal posar de manifest que només s’ha presentat una única oferta, per part de l’empresa
EIPO, SL, amb un import de 8.807,70.-€, IVA no inclòs.

Per tant, i atès que només ha concorregut un únic licitador, no procedeix determinar
la desproporció d’ofertes.
Així mateix, degut a aquesta circumstància aquesta única oferta assoleix
automàticament la màxima puntuació econòmica, que és de 49 punts.
2.2.

Altres fórmules

Experiència de l’equip de direcció d’obra : El licitador no ha presentat cap
documentació d’acreditació de l’experiència de l’equip de direcció d’obra,
segons les condicions que prescriu l’annex 3 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars de la licitació.
En conseqüència, la puntuació corresponent a l’experiència de l’equip de
direcció d’obra és 0.
Millores objectives : El licitador no ha proposat cap millora objectiva..
En conseqüència, la puntuació corresponent a millores objectives és 0.

3.

AVALUACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES

La puntuació global de l’oferta és determina amb la fórmula indicada en el punt H del quadre
de característiques del contracte, del plec de clàusules administratives particulars de la
licitació :
PG = Puntuació de l’oferta econòmica + Puntuació Qualitativa
PG= 49 + 0 = 49 punts
Atès que l’esmentat punt H determina que les ofertes que obtinguin una puntuació inferior a
60 punts seran considerades com a no acceptables, es conclou que l’oferta presentada per
l’empresa EIPO, SL, d’acord a la puntuació obtinguda, no és acceptable.
Tot el qual s’informa als efectes oportuns.
El tècnic de projectes,

Vist i plau, El director de projectes
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