Resolució d’adjudicació del contracte dels treballs de camp corresponents a
l’operació estadística enquesta de clima empresarial de Catalunya (CLEM) per a
l’any 2018 (Exp. CM 5/2018)
Contracte: Contracte administratiu.
Unitat promotora: Sub-direcció General d’Administració i Serveis Generals.
Tipus: Serveis.
Expedient: CM 5/2018.
Procediment: Obert amb diferents criteris d’adjudicació.
Tramitació: Ordinària, aplicant mesures de gestió eficient.
Objecte: Treballs de camp corresponents a l’operació estadística enquesta de clima
empresarial de Catalunya (CLEM) per a l’any 2018.
Pressupost màxim de licitació: 48.000,00 € sense IVA + 10.080,00 € (21% IVA) =
58.080,00 € amb IVA.
Partida pressupostària: D/227001303/5831/0000 corresponent al 2018.
Garantia definitiva: Mitjançant retenció en el preu del contracte per import de 1.960,00
euros.
Motivació de l'adjudicació: L’oferta de ODEC, SA és la més avantatjosa en el seu
conjunt. Veure informes de valoració de 7 de març i 9 de març de 2018.
Fets:
Vist que s’han acomplert tots els tràmits procedimentals requerits per a la licitació i
adjudicació de l’esmentat contracte, previstos en el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com
en el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
S’ha procedit a la valoració de les proposicions presentades d’acord amb els criteris
d’adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives particulars, amb el
següent resultat:

Valoració
econòmica

Valoració tècnica
Treball
camp

Inform. i
comun.

Incidències

Calendari

DYM

8

5

6

OPINÒMETRE

12

5

ODEC

16

8
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TOTAL
punts

Qualitat

Sist.
control

Total

Total

4

6

4

33

53,09

86,09

6

4

6

4

37

56,00

93,00

6

4

6

4

44

54,17

98,17

El sumatori total de tots els criteris de valoració ha donat com a resultat que l’oferta més
avantatjosa en el seu conjunt ha estat la presentada per l’empresa ODEC, SA.
Aquesta empresa, tot i presentar la segona oferta econòmica més baixa, obté la
puntuació més alta en la valoració de la proposta tècnica, amb una puntuació de 44,00
punts, i acaba obtenint la puntuació total més alta de 98,17 punts.

D’acord amb aquests resultats, la mesa de contractació de l’Idescat ha proposat
l’empresa ODEC, SA com adjudicatària de l’esmentat contracte.

Fonaments de dret:
L’article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix que l’òrgan de contractació
adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació i en el mateix sentit s’expressa la clàusula dotzena del plec de clàusules
administratives particulars.
En compliment de les funcions que en matèria de contractació em confereix l’article 7.d)
del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d’organització i funcionament de l'Institut
d'Estadística de Catalunya.

Resolc:
Primer: Adjudicar el contracte administratiu del servei de manteniment de les
dependències de l’Idescat des del dia de la subscripció del document contractual fins al
31 de desembre de 2018, prorrogable per un any, a l’empresa ODEC, SA pel següent
import:

- Base Imposable:
- I.V.A.:
- Import total:

39.200,00 €
8.232,00 €
47.432,00 €

Segon: Notificar aquesta resolució d’adjudicació als licitadors i publicar-la al perfil del
contractant.

CIF: Q5850015H
Via Laietana, 58
08003 Barcelona
Telèfon 93 557 30 00
www.idescat.cat

D’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra aquesta Resolució
d’adjudicació, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini d’un
mes, recurs potestatiu de reposició davant el director de l’Institut d’Estadística de
Catalunya.
D’acord amb els articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra aquesta Resolució d’adjudicació, també
pot interposar-se, en el termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu davant la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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