Districte de l'Eixample
Departament de Llicències i Inspecció
Aragó, 311
08009 Barcelona
www.bcn.cat

INFORME PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
A la concurrència d’ofertes del procediment que té per objecte la contractació dels SERVEIS
DE DIGITALITZACIÓ I CONTROL DE QUALITAT DOCUMENTAL, AL DEPARTAMENT
DE LLICÈNCIES I INSPECCIÓ DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE, contracte 19000593,
expedient 20199206, amb un pressupost total de licitació de 49.546,00 euros, IVA exclòs,
s’han presentat les ofertes que es relacionen a continuació:
LICITADORS

NIF

1 FRIENDS SPECIALISTERNE, SL

B-64879885
B-61098638

2 I.S.M., SL

L’empresa FRIENDS SPECIALISTERNE, SL ha estat exclosa del procediment ja que no es
troba inscrita ni al Registre Electrònic de Licitadors (RELI) ni al Registre Oficial de Licitadors
i Empreses Classificades (ROLECE), d’acord l’exigència de l’article 159.4 de la LCSP.
Per tant només s’ha procedit a l’obertura del sobre 2 de l’empresa I.S.M., SL.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
1. Pel preu unitari ofert, fins a 5 punts.
La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la qualitat i
el preu.
Punts =

A-Nn x P
A-B

PREU UNITARI DE
SORTIDA
IVA exclòs
14,00 €/hora

Nn = preu unitari diferents ofertes
A = preu unitari màxim
B = preu unitari més baix
P = puntuació màxima
PREU OFERT
IVA exclòs

PUNTS

14,00 €/hora

5

2. Per millorar el preu hora per al treballador, fins a 7 punts, tenint en compte la clàusula 6
del plec tècnic del servei a contractar, que determina un preu hora mínim per al
treballador de 9,33 €/hora (salari de referència).
S’atorgarà la màxima puntuació a la retribució preu/hora més alta. S’atorgarà 0 punts a
l’oferta que no suposi millora en el preu hora a abonar al treballador, respecte
l’esmentada clàusula del plec tècnic. La resta d’ofertes rebran una puntuació
proporcional.
Punts =

Nn-B x P
A-B

Nn = salari ofert
A = millor salari ofert
B = salari de referència
P = puntuació màxima
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SALARI DE REFERÈNCIA
IVA exclòs

SALARI OFERT
IVA exclòs

PUNTS

9,33 €/hora

12,98 €/hora

7

3. Temps de cobertura de les suplències: rapidesa en donar resposta davant d’incidències i
en cobrir baixes imprevistes. Puntuació màxima: 3 punts.
TEMPS DE COBERTURA DE LES
SUPLÈNCIES
Menys de 2h des del moment que l’empresa
tingui coneixement de la incidència o baixa del
personal

OPCIÓ OFERTA

PUNTS

X

3

Entre 2h i 4h des del moment que l’empesa
tingui coneixement de la incidència o baixa del
personal
Més de 4h des del moment que l’empesa
tingui coneixement de la incidència o baixa del
personal

Puntuació final del licitador:

LICITADORS

1

I.S.M., SL

Apartat 1

Apartat 2

Apartat 3

Preu
unitari

Sou
treballador

Temps
cobertura

5 punts

7 punts

3 punts

TOTAL PUNTS

15 punts

Per tot això, qui subscriu, llevat de millor parer, es proposa l’adjudicació del contracte que té
per objecte els SERVEIS DE DIGITALITZACIÓ I CONTROL DE QUALITAT
DOCUMENTAL, AL DEPARTAMENT DE LLICÈNCIES I INSPECCIÓ DEL DISTRICTE DE
L’EIXAMPLE, a favor de I.S.M. (INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS), SL amb
CIF B-61098638, per un preu de 59.950,66 € amb el següent desglossament: import net
49.546,00 € i un import de l'IVA de 10.404,66 €

Barcelona, 16 d’abril del 2019
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Antonio Masanes Surroca el dia 16/04/2019 a les 14:32, que informa.

