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Assumpte:

Destí:

20 de novembre de 2020
Informe de valoració del sobre únic, criteris avaluables de forma automàtica, del procediment obert per executar les obres incloses al projecte executiu per la correcció de defectes i millora de la instalꞏlació de climatització, renovació d’aire i baixa tensió de la Biblioteca
Central Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat
Alejandro Muñoz,
Lletrat de la UJA de Medi Ambient i Serveis Territorials

En relació amb l’assumpte de l’epígraf, els tècnics que subscriuen emeten el següent,

INFORME:
En data 25 de setembre de 2020 es presenta per part de MANUEL JOSÉ OLIVERA
MÁRQUEZ, en representació de SGT Serveis de Gestió Tècnica (Enginyeria Sergestec,
S.L.), el projecte executiu de les obres incloses al projecte executiu per la correcció de
defectes i millora de la instalꞏlació de climatització, renovació d’aire i baixa tensió de
la Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat, redactat per MANUEL
JOSÉ OLIVERA MÁRQUEZ, Enginyer Tècnic Industrial colꞏlegiat núm. 23.646 de l’empresa
SGT Serveis de Gestió Tècnica (Enginyeria Sergestec, S.L.). El pressupost total del
projecte puja la quantitat total de 89.321,18 €, amb un import net de 73.819,16 € i una part
d’IVA de 15.502,02 €. El termini d’execució dels treballs és de 8 setmanes.
En data 16 d’octubre de 2020, l’Ajuntament va aprovar en sessió ordinària de Junta de
Govern Local, l’expedient de contractació per procediment obert simplificat, les obres
incloses al projecte executiu per la correcció de defectes i millora de la instalꞏlació de
climatització, renovació d’aire i baixa tensió de la Biblioteca Central Pare Miquel
d’Esplugues de Llobregat.
El pressupost total de licitació de 89.321,18 €, amb un pressupost net de 73.819,16 € i una
part d’IVA del 21 % de 15.502,02 €.
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Finalitzat el termini de presentació d’ofertes. Es presenten les següents empreses:
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1
2
3
4
5

INSTER MANTENIMENTS, S.L.
SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L.
GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L
ECOCLIMA BARCELONA S.L.
FRICOR SERVEI INTEGRAL,S.L

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
En compliment del LCSP, es van establir com criteris per a l'adjudicació del procediment els
que s'indiquen a continuació.
D’acord amb els Plecs de Condicions que ha de regir la contractació de les obres incloses
al projecte executiu de les obres incloses al projecte executiu per la correcció de
defectes i millora de la instalꞏlació de climatització, renovació d’aire i baixa tensió de
la Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat, mitjançant contracte obert
simplificat, s’han valorat la proposta admesa amb els següents criteris avaluables de forma
automàtica:

1. El menor preu sense variació de les qualitats i especificacions tècniques del
projecte. La puntuació màxima possible serà de 90 punts.
Es puntuarà amb la màxima puntuació el licitador que ofereixi el preu mínim,
proporcionalment es puntuarà a la resta de licitadors, d’acord amb la formulació
següent:
Puntuació = 90 x B/N
B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa)
N: Oferta econòmica a valorar
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2. Experiència tècnica del cap d’obra
Puntuació màxima: 10 punts.

Es valorarà la experiència professional del cap d’obra designat per l’empresa licitadora, si
acredita l’experiència professional com a tal, com a mínim, d’una obra similar en un termini
no superior a DEU (10) anys. S’haurà d’acreditar documentalment dita colꞏlaboració de la
forma que es consideri oportuna.
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Els punts s’atorgaran segons els següent criteri:
-

Experiència en una obra:
Experiència en dues obres:
Experiència en tres obres:
Experiència en quatre obres:
Experiència en cinc o més obres:

2 punts.
4 punts.
6 punts.
8 punts.
10 punts.

Realitzat el càlcul es determina que no hi ha cap oferta presentada que es consideri
desproporcionada o temerària.
Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes admeses i considerada la totalitat dels
criteris establerts pels Plecs del concurs, la puntuació total en ordre decreixent és la següent:

Núm. EMPRESA

1

INSTER MANTENIMENTS, S.L.

2

SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L.

3

GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L

4

ECOCLIMA BARCELONA S.L.

5

FRICOR SERVEI INTEGRAL,S.L

Oferta
econòmica

72.422,40 €
74.427,02 €
82.849,28 €
84.967,07 €
87.534,74 €

Menor
preu

Experiència
cap d’obra

90 punts

10 punts

18,92

90,00

10,00

100,00

16,67

87,58

10,00

97,58

7,25

78,67

10,00

88,67

4,87

76,71

10,00

86,71

2,00

74,46

10,00

84,46

%
Baixa

PUNTUACIÓ
TOTAL
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Així doncs, d’acord amb el que s’exposa als apartats anteriors, s’estima com a oferta més
avantatjosa per ajustar-se millor a les condicions del procediment obert simplificat d’aquestes
obres, i per no incórrer en baixa desproporcionada o temerària, la presentada per INSTER
MANTENIMENTS, S.L., per un import total d’adjudicació de 72.422,40 €, amb un import net
de 59.853,22 €, i una part d’IVA de 12.569,18 €, que correspon a una baixa del 18,92 %, així
com la resta de compromisos inclosos a l’oferta.
A la oferta més avantatjosa, que en aquest cas es la presentada per INSTER
MANTENIMENTS, S.L., es proposa requerir la fiança definitiva i la documentació necessària
per donar compliment als diferents compromisos.

El que li comuniquem per al seu coneixement i efectes adients.
El present informe consta de 4 pàgines.

Conforme,
El Director d’Espai Públic i Medi Ambient
José María González Lera
Enginyer de Camins, Canals i Ports

El Coordinador Tècnic d’Instalꞏlacions
Jose Luis García Rodríguez
Enginyer Tècnic Industrial
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