Expedient: 197/2020
ACTA DE L’OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC DIGITAL DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE LES PISCINES
MUNICIPALS DE SÚRIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
A l’Ajuntament de Súria, a les 12 hores del migdia del dia 28 de maig de 2020, es reuneixen
mitjançant mitjans electrònics, les següents persones:
Sra. Laura Goula Colomer (Secretària de la corporació)
Sr. Josep Martín Cabeza (Tècnic d’administració general)
El desenvolupament de l’acte és el que segueix:
1. OBERTURA DELS SOBRES
S’ha presentat una oferta per participar en aquesta licitació d’acord amb el següent:
Denominació social

NIF

Data d'entrada

Hora d'entrada

Líquid Disseny i
Construcció de Piscines, s.l.

B64769110

26/05/2020

12:46:02

Es realitza l’obertura del sobre únic de l’oferta. D’acord amb la clàusula 1.9, Presentació de
proposicions, del Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte, hi ha de constar la
declaració responsable, l’acceptació de mitjans electrònics i els criteris avaluables de forma
automàtica.
Es procedeix seguidament a l’obertura de la documentació continguda en els sobres presentats
pels licitadors.
2. AVALUACIÓ DE LES PROPOSICIONS:
Les ofertes presentades i la seva valoració són les que segueixen:

L’oferta presentada és de 9.500 €. En ser la única oferta presentada, la puntuació obtinguda és la
màxima, 55 punts.
CRITERI 2: OFERTA ECONÒMICA PRESTACIÓ P2, MÀXIM 10 PUNTS
Oferta econòmica, IVA exclòs, respecte el preu unitari de l’hora d’operari de l’annex 1 del PPTP
(mínim de 28,00 €/hora i màxim de 38,00 €/hora) per a les actuacions de manteniment correctiu
P2 que s’executin.
L’oferta presentada és de 32,00 €/hora. En ser la única oferta presentada, la puntuació obtinguda
és la màxima, 10 punts.

CRITERI 3: OFERTA ECONÒMICA PREUS EQUIPS I MATERIALS PRESTACIÓ P2,
MÀXIM 10 PUNTS:
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CRITERI 1: OFERTA ECONÒMICA PRESTACIÓ P1, MÀXIM 55 PUNTS

Rebaixa ofertada respecte els preus d’equips i materials de l’annex 1 del PPTP per a les actuacions
de manteniment correctiu P2 que s’executin.
La rebaixa ofertada és del 100 %. En ser la única oferta presentada, la puntuació obtinguda és la
màxima, 10 punts.

CRITERI 4. MILLORA PER HORES FORA DE LA DEDICACIÓ SETMANAL, MÀXIM 10
PUNTS
Número d’hores addicionals oferts sense cost per a l’Ajuntament de Súria, quan es produeixin
incidències o sigui recomanable una major presència de l’operari fora d’horari, d’acord amb el
responsable municipal.
L’oferta presentada és de 12 hores. En ser la única oferta presentada, la puntuació obtinguda és la
màxima, 10 punts.

CRITERI 5. MILLORA PER REDACCIÓ I IMPLANTACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ,
MÀXIM 10 PUNTS
L’empresa es compromet a la redacció i implantació del Pla d’Autoprotecció pel funcionament de
les piscines i la seva implantació i revisió, sense cost per l’Ajuntament, d’acord amb el
responsable municipal, durant la totalitat de la vigència del contracte.
L’oferta rep la puntuació automàtica de 10 punts.

CRITERI 6. MILLORA PER EXPERIÈNCIA DE L’OPERARI, MÀXIM 5 PUNTS
L’experiència professional, en anys, de la persona que executarà el contracte, és de més de 5 anys,
motiu pel qual s’obté la puntuació màxima, de 5 punts.

3. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PER ORDRE DECREIXENT

EMPRESA

CRITERI 1

CRITERI 2

CRITERI 3

CRITERI 4

CRITERI 5

CRITERI 6

TOTAL

Líquid Disseny i
Construcció de
Piscines, s.l.

55

10

10

10

10

5

100

4. PROPOSTES:
Es proposa a l’Òrgan de Contractació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- CONSIDERAR com a correcta la documentació presentada per l’empresa Líquid Disseny
i Construcció de Piscines, SL, d’acord amb allò exigit al plec de clàusules administratives particulars
del contracte de referència.
SEGON.- PUNTUAR la única oferta presentada d’acord amb el següent:
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Una vegada realitzat el càlcul, en resulta el següent quadre per ordre decreixent:

EMPRESA

CRITERI 1

CRITERI 2

CRITERI 3

CRITERI 4

CRITERI 5

CRITERI 6

TOTAL

Líquid Disseny i
Construcció de
Piscines, s.l.

55

10

10

10

10

5

100

TERCER.- ADJUDICAR el contracte de serveis del manteniment i control de la qualitat de l’aigua de
les piscines municipals de Súria a la següent empresa:

Líquid Disseny i Construcció de Piscines, SL, CIF B64769110
I sense cap altre particular, es tanca la sessió d’obertura i estudi de les propostes presentades,
quan són dos quarts d’una del migdia del dia indicat, del qual se n’estén la present acta, que
signen a continuació:
La Secretària de la Corporació,

Laura Goula Colomer

El Tècnic d’administració general,

Josep Martín Cabeza
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(Document signat electrònicament).

