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INFORME D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE LES OBRES DEL PROJECTE DE REPARACIÓ D’UNA
SALA DE CALDERES A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAN JOFRESA
Antecedents
El dia 14 d’octubre es va publicar l’anunci de convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació del
contracte de les obres definides en el "Projecte de reparació d’una sala de calderes a la zona esportiva
municipal de Can Jofresa" a la plataforma de contractació publica de la Generalitat de Catalunya i a la
plataforma Pixelware.
El plec de clàusules administratives particulars de l’esmentat procediment estableix a l’apartat primer del
quadre de característiques del contracte:

“L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix una
única unitat funcional, per aquest motiu no es subdivideix en lots.
Les tasques implicades treballen sobre una mateixa instal·lació, donada la seva complexitat i
interrelació, la subdivisió en lots augmentaria les interferències entre empreses complicant de forma
innecessària l’execució i comprometent la qualitat final de la obra."
L’esmentat Plec estableix a la seva clàusula ONZENA que:

“L'adjudicació d'aquest contracte es realitzarà per procediment obert simplificat sumari per tal
d’obtenir la millor oferta de conformitat amb l’article 159.6 de la LCSP.”
El període de presentació d’ofertes va finalitzar el 29 d’octubre de 2021. De l’obertura de pliques, el llistat
d’empreses oferents és el següent:
Empresa
1. LLONCH-CLIMA, SL
2. LONIX INVEST, SL
3. INSTAL·LACIONS GRAVISA, SL
4. FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL
5. UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL – AIKON FACILITY, S.L
6. BOVER GUTIÉRREZ, SL
7. ELECTRO MARTEIX, SL
Valoració del sobre únic
En data 02 de novembre de 2021, ha quedat obert definitivament el sobre únic de les pliques, que conté la
proposta econòmica amb els següents resultats:
Empresa
1. LLONCH-CLIMA, SL
2. LONIX INVEST, SL
3. INSTAL·LACIONS GRAVISA, SL
4. FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL
5. UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL – AIKON FACILITY, S.L
6. BOVER GUTIÉRREZ, SL
7. ELECTRO MARTEIX, SL

Oferta
72.117,23 €
75.719,21 €
67.139,00 €
76.620,24 €
sense oferta
64.890,00 €
73.453,00 €

Es fa el càlcul de la mitjana de totes les ofertes presentades:
OM1: Primera mitjana de totes les ofertes
71.656,45€
OM1+10%: Primera mitjana incrementat un 10% 78.822,09€
OM1-10%: Import límit d’incursió en temeritat
64.490,80€
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La UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL – AIKON FACILITY, S.L. no presenta al sobre únic l’annex 4
corresponent a la oferta econòmica, per tant es fa el càlcul amb la resta d’ofertes correctament
presentades, aquesta oferta no es pot valorar i el licitador queda exclòs.
No hi ha cap oferta amb valor que superi la baixa mitjana incrementada un 10%.
No hi ha ofertes inferiors en més de deu unitats percentuals respecte la mitjana de les ofertes presentades
i per tant que es consideri que conté valors anormals o desproporcionats
Conclusió
El següent quadre resumeix la puntuació obtinguda per les empreses oferents desprès d’aplicar la fórmula:
Import licitació IVA exclòs
Empresa
6. BOVER GUTIÉRREZ, SL
3. INSTAL·LACIONS GRAVISA, SL
1. LLONCH-CLIMA, SL
7. ELECTRO MARTEIX, SL
2. LONIX INVEST, SL
4. FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL
5. UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL – AIKON FACILITY, S.L

78.141,98 €
Oferta
Baixa
64.890,00 € 16,96 %
67.139,00 € 14,08 %
72.117,23 € 7,71 %
73.453,00 € 6,00 %
75.719,21 € 3,10 %
76.620,24 € 1,95 %
sense oferta
0,00 %

Punt.
100,00
83,03
45,46
35,38
18,28
11,48
exclòs

Per tant, una vegada analitzades les ofertes presentades, i analitzada la documentació aportada per la empresa amb major puntuació per justificar la solvència tècnica i professional i un cop comprovat que acompleix les condicions de solvència tècnica i professional requerides per participar en aquesta licitació, es proposa adjudicar el present contracte, a l’empresa BOVER GUTIERREZ, S.L. per un import de 64.890,00 €
(IVA exclòs) i de 78.516,90 € (IVA inclòs), que representa una baixa del 16,96 % respecte al preu de licitació.
I a tals efectes, declaro com a Enginyer del Servei de Patrimoni i Manteniment, no incórrer en cap
circumstància de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.g) de la LCSP, ni conflicte d’interessos de
l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de conducta establerts en el Codi Ètic i
de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.

Joaquín Tórtola Salvador
Servei de Patrimoni i Manteniment
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