APROVAT

ÀREA D’INTERNACIONAL I DE COOPERACIÓ
Expedient: 902128/21

Assumpte

Informe de valoració de les valoració de les propostes econòmiques amb
únic criteri de valoració relatives al contracte de Servei de consultoria i
assistència tècnica vinculat al procés de co-creació iteratiu del pla d’acció
integrat del projecte RiConnect en el marc de la segona fase del Programa
Europeu Urbact III.
INFORME VALORACIÓ

1) Objectiu
L’objectiu del present informe és valorar les proposicions econòmiques, ofertades pels
licitadors, d’acord amb l’apartat 10 “criteris d’adjudicació” del plec de clàusules administratives
particulars del contracte de Servei de consultoria i assistència tècnica vinculat al procés de cocreació iteratiu del pla d’acció integrat del projecte RiConnect en el marc de la segona fase del
Programa Europeu Urbact III.

Les diferents ofertes es valoraran d’acord amb la formula següent:

D’acord amb la clàusula 5.1 del plec de clàusules administratives particulars el pressupost
màxim de licitació és de 21.141,43 euros, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit.
2) Valoració de les ofertes presentades
1. RAONS PÚBLIQUES, SSCL
Oferta un import de 17.253,46 euros IVA exclòs.
Reduint en 3.887,97€ el preu màxim de licitació, un 18% respecte el preu màxim de licitació.
En aplicació del criteri d’adjudicació establert, la puntuació es calcula de forma proporcional, tot
aplicant la fórmula detallada en el punt 1. El resultat de la valoració de l’oferta presentada és de
100 punts.
2. ESTRATEGIES SOCIALS PER AL TERRITORI I ELS ESPAIS LLIURES ESTEL, SCCL
Oferta un import de 17.950,00 euros IVA exclòs.
Reduint en 3.191,43€ el preu màxim de licitació, un 15% respecte el preu màxim de licitació.
En aplicació del criteri d’adjudicació establert, la puntuació es calcula de forma proporcional, tot
aplicant la formula detallada en el punt 1. El resultat de la valoració de l’oferta presentada és de
90,60 punts.
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Codi per a validació :BPEPN-RDR30-1E8H6
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/2.

ON:
P(x)= Puntuació oferta a avaluar.
PML = preu màxim de licitació, en euros.
PO = preu de la oferta a avaluar, en euros.
POMB = preu de la oferta més baixa.
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D’acord amb el criteri únic d’adjudicació establert en el citat plec es valoren les 3 ofertes
presentades a la licitació d’aquest contracte. La puntuació es calcula de forma proporcional, tot
aplicant la fórmula que segueix, una vegada quantificades cada una de les proposicions
econòmiques presentades:
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3. FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Oferta un import de 19.873,00 euros IVA exclòs
Reduint en 1.268,43€ el preu màxim de licitació, un 6% respecte el preu màxim de licitació
En aplicació del criteri d’adjudicació establert, la puntuació es calcula de forma proporcional, tot
aplicant la formula detallada en el punt 1. El resultat de la valoració de l’oferta presentada és de
57,12 punts
sobre ÚNIC
OFERTA ECONÒMICA

LICITADORS
RAONS PÚBLIQUES, SCCL
ESTEL, SCCL
FUNDACIÓ URV

PML
Preu màxim licitació
(IVA exclòs)

PO
Preu oferta avaluar
(IVA exclòs)

POMB
Preu oferta + baixa
(IVA exclòs)

import baixa

%
baixa

Px
Puntuació

21.141,43 €
21.141,43 €
21.141,43 €

17.253,46 €
17.950,00 €
19.873,00 €

17.253,46 €
17.253,46 €
17.253,46 €

3.887,97 €
3.191,43 €
1.268,43 €

18%
15%
6%

100,00
90,60
57,12

Pressupost net
7.764,06 €
9.489,40 €
17.253,46 €

IVA (21%)
1.630,45 €
1.992,77 €
3.623,23 €

TOTAL
9.394,51 €
11.482,18 €
20.876,69 €
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A la vista de les dades anteriors i dels criteris de valoració establerts al plec de clàusules
administratives que regeixen aquesta licitació mitjançant procediment obert simplificat abreujat,
es proposa a l’òrgan de contractació l'adjudicació del contracte de Servei de consultoria i
assistència tècnica vinculat al procés de co-creació iteratiu del pla d’acció integrat del projecte
RiConnect en el marc de la segona fase del Programa Europeu Urbact III, a l’empresa RAONS
PÚBLIQUES, SCCL, NIF núm. F66462888, que ha presentat la millor oferta, amb un import
màxim del contracte de 17.253,46 € (exclòs IVA) més 3.623,23 € d’IVA (21%) que fa un total
de 20.876,69 € (inclòs IVA), d’acord amb el desglossament següent:
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3) Conclusió

