Assumpte:

Informe tècnic d’adjudicació

Adreçat a:

Òrgan de contractació del servei de redacció del projecte d’execució de les obres

d’ampliació de l’edifici seu del Consell comarcal de la Garrotxa, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat
Antecedents
En data 15 de desembre de 2021 el Consell de Presidència del Consell comarcal de la Garrotxa va acordar
l’aprovació de l’expedient de contractació del servei de redacció del projecte d’execució de les obres
d’ampliació de l’edifici seu del Consell comarcal de la Garrotxa, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat.
En data 22 de desembre de 2021 es va publicar al perfil de contractant l’anunci de licitació del contracte

del servei de redacció del projecte d’execució de les obres d’ampliació de l’edifici seu del Consell
comarcal de la Garrotxa.
En data 11 de gener de 2022 s’ha emès Certificat de l'eina Sobre Digital per a la licitació
corresponent a la "Redacció del projecte d’execució de les obres d'ampliació de l'edifici seu del
Consell Comarcal de la Garrotxa" amb el codi d'expedient "X2021004569". Les proposicions
presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CUBIC Estudi d'enginyeria S.L. B65066094;
EDDAB arquitectura SLP B65622458;
ANTONI FERNÁNDEZ PLANAS 45542416R
Pere Bosch Barrera, Arquitecte 77912484F
TRAZIA FORMACION Y GESTION, S.L. B98340540
3At arquitectura SCP J64528011
TALLER ILLA ARQUITECTES S.C.P. J63191316
Labaula arquitectes SCCLP F66695065
PLIKUM, S.L. B66393661
MONTSERRAT GOU JUVINYA 77914941A
ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP B67620534
INTEGRAL ARCHICONSULT SL B66400151
DL327 arquitectes, UTE 40990379D
Josep Ibarz i col·laboradors SLP B64901077
COLOMER-RIFÀ,SLP B58082934
Destila Arquitectura SLP B55330203
RAIZDE3 S.L. B98989874
AS arquitectura 47726970S
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En data 11 de gener de 2022 es procedeix a fer l’obertura del sobre únic i s’exclou a l’empresa
RAIZDE3 SL per no haver aplicat la paraula clau i, per tant, el Consell Comarcal no ha pogut
accedir a la oferta presentada.
En data 12 de gener de 2022, es valora la documentació administrativa presentada pels licitadors i
es requereix documentació administrativa a les empreses DESTILA ARQUITECTURA SLP i
COLOMER-RIFÀ SLP. En data 12 de gener i 13 de gener de 2022, respectivament, presenten
satisfactòriament la documentació requerida.
En data 19 de gener de 2022, RS 2022000309, RS 20220003010, RS 2022000311 i
RS2022000312, es requereix a les empreses EDDAB arquitectura SLP, TRAZIA FORMACION Y
GESTION, S.L., PLIKUM, S.L. i AS arquitectura la presentació de documentació justificativa i
desglossada del preu de conformitat amb la clàusula 16.2 del Plec de Clàusules Administratiu
Particular i de l’article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Totes les empreses han presentat la documentació justificativa menys l’empresa AS arquitectura
que l’ha presentat fora de termini.
La licitadora PLIKUM SL és l’empresa que va presentar l’oferta econòmica més avantatjosa i es
considera suficientment justificada la baixa realitzada, i per tant, es proposa adjudicar-li el
contracte.
La documentació requerida consisteix en Informe sobre la justificació de la presumpta baixa
anormal o desproporcionada, Annex 1 contractes de serveis i Annex 2 acreditació d’ajuts.
L’informe presentat redactat pel senyor Marc Alsina Martí inclou una declaració responsable, una
justificació de l’oferta econòmica, la relació de factors variables que poden reduir el cost inicial i
unes conclusions. Les conclusions justifiquen i desglossen de formada raonada el preu ofertat de
conformitat amb allò establert a l’article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
Fonaments de Dret

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposa
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
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Valoració

Qualificats els requisits tècnic, es procedeix a avaluar i classificar les ofertes presentades segons
els criteris que s’estableixen a la clàusula 16 del present plec. S’adjunta quadre Excel amb
l’avaluació de les ofertes presentades:
CUBIC ESTUDI D'ENGINYERIA SL
EDDAB arquitectura SLP
ANTONI FERNÁNDEZ PLANAS
PERE BOSCH BARRERA
TRAZIA FORMACIÓN Y GESTIÓN SL
3at arquitectura scp
TALLER ILLA ARQUITECTES SCP
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
PLIKUM SL
MONTSERRAT GOU JUVINYÀ
AGROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA
INTEGRAL ARCHICONSULT SL
DL 327 arquitectes UTE
JOSEP IBARZ I COL.LABORADORS SLP
COLOMER RIFÀ SLP
DESTILA ARQUITECTURA SLP
AS arquitectura

OFERTA (IVA INCLÒS)
PUNTUACIÓ
32.500,00 €
85,21
25.000,00 €
97,15
40.728,60 €
76,11
33.323,40 €
84,15
24.175,80 €
98,79
34.000,00 €
83,30
31.218,00 €
86,94
29.037,36 €
90,14
23.595,00 €
100,00
33.072,93 €
84,46
32.593,77 €
85,08
32.678,47 €
84,97
38.759,00 €
78,02
30.159,25 €
88,45
36.590,40 €
80,30
39.325,00 €
77,46
26.136,00 €
95,01

1a MITJANA ARITMÈTICA

31.934,88 €

2A MITJANA ARITMÈTICA (sense ofertes superiors a la
mitjana en més de 10 unitats percentuals)

29.806,92 €

MILLOR OFERTA

23.595,00 €

S'entén com a proposició més avantatjosa la oferta presentada per PLIKUM S.L, oferta que ha obtingut una
major puntuació.
Conclusions
Atès l’anterior proposo adjudicar a l’empresa PLIKUM, S.L. el servei de redacció del projecte d’execució
de les obres d’ampliació de l’edifici seu del Consell comarcal de la Garrotxa, ja que es considera
suficientment justificada la baixa realitzada.
Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica
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