Adreçat a:

Òrgan de Contractació del procediment de licitació de les obres d’adeqüació d’un espai
d’acolllida turística a la zona esportiva del municipi de Tortellà i adeqüació del paviment de
la zona de recepció de visitants i d’autocaravanes del nucli del municipi de Santa Pau.
LOT 2: Adeqüació del paviment de la zona de recepció de visitants i d’autocaravanes del
nucli del municipi de Santa Pau

Assumpte:

Valoració del sobre únic (oferta econòmica i criteris avaluables de forma
automàtica)

Expedient:

X20210000689

Antecedents
En data 5 de maig de 2021, el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa va acordar
aprovar l’expedient de contractació administrativa del Contracte de d’obres d’adeqüació d’un espai d’acolllida
turística a la zona esportiva del municipi de Tortellà i adeqüació del paviment de la zona de recepció de
visitants i d’autocaravanes del nucli del municipi de Santa Pau, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat.
Una vegada esgotat el termini de presentació d’ofertes, que finalitzava el dia 27 de maig de 2021, a les
23.59h, s’ha presentat a la licitació, segons consta en el “certificat de l’eina sobre digital”, les següents
ofertes:




Jordi Planas Solsona
Josep Vilanova S.A.
Jaime Avellí Mató

En data 31 de maig de 2021 es procedeix a la obertura de sobres i es valora la documentació administrativa
presentada pels licitadors que han presentat l’oferta en el termini conferit, a efectes de declarar-ne la seva
admissió o exclusió per finalment proposar una adjudicació a l’òrgan de contractació un cop avaluades les
proposicions econòmiques.

Criteris avaluables de forma automàtica: 100 punts
1. Menor oferta econòmica: fins a 40 punts
Fórmula:
Poe= [40 x (OE) /O)]
Essent:
- Poe és la puntuació de l’oferta econòmica de 0 a 40
- O oferta econòmica a valorar
- OE oferta més econòmica
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2. Millora 1: Millora del termini d’execució de les obres: fins a 30 punts
S’atorgaran2,5 punts per cada dia de reducció del termini d’execució establert (1 mes), fins a un màxim de
30 punts.
3. Millora 2: Millora del termini de garanties de les obres: fins a 30 punts
La puntuació s’atorgarà als licitadors que ofereixin incrementar en semestres sencers el termini mínim de
garantia de les obres, que és de 1 any. S’atorgarà 7,5 punts per cada semestre d’increment del termini de
garantia, fins a un màxim de 30 punts.

Valoració de les ofertes
D’acord amb el sistema de puntuació establert als plecs de clàusules, la puntuació és la següent:
Base Imposable

Import IVA (21%)

Total del pressupost

9.917,35 €

2.082,64€

11.999,99 €

Oferta econòmica:

Licitador

O Base

IVA

Total

Jordi Planas Solsona

Puntuació

9.917,36 €

2.082,74 €

12.000,01 €

-

Josep Vilanova S.A.

8.264,46 €

1.735,54 €

10.000,00 €

40

Jaime Avellí Mató

9.123,97 €

1.916,03 €

11.040,00 €

36,23

S’exclou l’oferta presentada per Jordi Planas Solsona per ser superar l’import de la licitació.
Millores:
Licitador

Millora 1

Millora 2

Josep Vilanova S.A.

No
0 punts

No
0 punts

Jaime Avellí Mató

Sí
12 dies
30 punts

Sí
4 semestres
30 punts
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Puntuació global:
Puntuació
Josep Vilanova S.A.
Jaime Avellí Mató

Oferta econòmica

Millora 1

Millora2

TOTAL

40
36,23

0
30

0
30

40
96,23

CONCLUSIONS:
Finalitzada la fase de valoració s’observa que la millor oferta l’ha presentat l’empresa Jaime Avellí Mató per la
qual cosa es proposa adjudicar-li el LOT 2.
Aquest és l’informe que s’emet als efectes oportuns.

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica

Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594
www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat - NIF P-6700007-E

