Adreçat a:

Òrgan de Contractació del procediment de licitació del contracte de subministrament i
instal·lació d’alarmes i sistemes de videovigilància a diferents EDAR de la Garrotxa (EXP
X2021000523)
Assumpte: Valoració del sobre únic (oferta econòmica i criteris avaluables de forma automàtica)

Antecedents
En data 21 de juliol de 2021, per acord del Consell de Presidència, s’aprova l’expedient de contractació del
subministraments i instal·lació d’alarmes i sistemes de videovigilància a diferents EDAR de la Garrotxa,
mitjançant procediment obert simplificat abreujat. El termini de presentació d’ofertes finalitzava el dia
09.08.2021 a les 23:59.
En data 11 d’agost de 2021, es procedeix a l’obertura i valoració dels sobres únics presentats


ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL , amb NIF B65265415 (Registre Entrada E2021006512 de
05.08.2021).



AQUAE SECURITY, SAU , amb NIF A66138470 (Registre Entrada E2021006558 de 09.08.2021)



RADIO STOCK, SL , amb NIF B59379339 (Registre Entrada E2021006539 de 06.08.2021)



SOM CONTROL I SEGURETAT, SL, amb NIF B67318311 (Registre Entrada E2021006557 de
09.08.2021)



GIC NORDDADES, SL, amb NIF B55212021 (Registre Entrada E2021006554, de 09.08.2021)



9TEKNIC SISTEMES DE SEGURETAT, SL amb NIF B64587876 (Registre Entrada E2021006553, de
09.08/2021).



CEMOEL, SL, amb NIF B59814301 (Registre d’entrada E2021006531, de 06/08/2021).

L’empresa CEMOEL, SL no aplica la paraula clau i per tant s’exclou del procediment.
L’empresa 9TEKNIC SISTEMES DE SEGURETAT, SL, no presenta l’annex 4 d’oferta econòmica, i per tant
s’exclou del procediment.
Es valora la documentació administrativa presentada pels licitadors, i es requereix documentació
administrativa a l’empresa GIC NORDDADES, SL. Aquesta empresa la presenta satisfactòriament en data
16 d’agost de 2021.
Es procedeix a valorar les propostes dels licitadors, d’acord amb els criteris del punts 16.1 del PCAP.
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Informo
D’acord amb la clàusula 16.1 del PCAP els criteris de valoració són els següents, tots avaluables de forma
automàtica:
1) Oferta econòmica. Fins a 67 punts
P = [(67x OE) / O ]
On
On P és la puntuació de 0 a 67
O oferta econòmica a valorar
OE oferta més econòmica
2) Augment del nombre de càmeres de seguretat exterior instal·lades. Fins a 18 punts
Els licitadors poden oferir el subministrament i instal·lació de més càmeres de vigilància externes de les
mínimes que figuren al plec de prescripcions tècniques, i de les mateixes característiques.
Es valorarà a raó de 3 punts per càmera extra, fins a un màxim de 18 punts (6 càmeres).
3) Risc i ventura del licitador. Fins a 10 punts
Els ofertants poden oferir a risc i ventura seva assumir les despeses d’un possible increment d’amidament
respecte a les previsions realitzades o bé l’assumpció de possibles imprevistos no contemplats.
Aquest aspecte es valorarà de la següent manera:
% respecte el preu base
de licitació (sense iva)
Puntuació

5%

10 %

5 punts

10 punts

4) Augment del termini de garantia. Fins a 5 punts
Els licitadors poden oferir incrementar la garantia dels equips i de la instal·lació, comptats a partir del mínim
que s’exigeix al plec tècnic de 18 mesos, i es valorarà de la següent manera:
Anys addicionals
Puntuació

1 any
2,5

2 anys
5
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Valoració d’ofertes
Les empreses licitadores han presentat les següents ofertes:

EMPRESA

OFERTA ECONÒMICA
(sense IVA)

AUGMENT NOMBRE DE
CÀMERES

RISC I
VENTURA

GARANTIA
ADDICIONAL

SOM CONTROL I SEGURETAT, SL

35.678,00

6,00

10%

2 anys

RADIO STOCK, SL

33.490,25

2,00

0%

1 any

GIC NORDDADES, SL

29.790,20

6,00

10%

2 anys

AQUAESECURITY, SAU

31.624,14

6,00

10%

2 anys

ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL

33.249,00

6,00

10%

2 anys

D’acord amb tot l’anterior, la puntuació de les empreses licitadores ha estat:

EMPRESA

OFERTA ECONÒMICA

AUGMENT NOMBRE DE
CÀMERES

RISC I
VENTURA

GARANTIA
ADDICIONAL

PUNTUACIÓ
TOTAL

SOM CONTROL I SEGURETAT, SL

55,94

18,00

10

5,0

88,94

RADIO STOCK, SL

59,60

6,00

0

2,5

68,10

GIC NORDDADES, SL

67,00

18,00

10

5,0

100,00

AQUAESECURITY, SAU

63,11

18,00

10

5,0

96,11

ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL

60,03

18,00

10

5,0

93,03

Ofertes anormalment baixes
El punt 16.2 del PCAP especifica que en cas que concorrin tres o més licitadors, es considerarà
anormalment baixa aquella oferta que obtingui una puntuació total en relació als criteris d’adjudicació
quantificables de forma automàtica que sigui un 10% superior a la mitjana de les puntuacions de totes les
empreses. Si un cop calculada la mitjana aritmètica es detecten ofertes que siguin un 10% més baixes que
aquesta mitjana, es tornarà a calcular la mitjana de les ofertes sense tenir en compte l’oferta amb la
puntuació més baixa i serà aquesta segona mitjana la que servirà definitivament de referència per calcular
les ofertes anormalment baixes.
Tenint en compte aquests criteris, cap de les ofertes presentades entra al supòsit d’anormalment baixa.
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Conclusions
D’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de clàusules administratives particulars,
l’empresa GIC NORDDADES, SL, amb NIF B55212021, és qui ha obtingut una puntuació més alta, i per
tant es proposa la seva contractació d’acord amb la oferta econòmica realitzada.

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

