Expedient: ECAO_SMHT 0001/2021
Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat i Sumari
Import de sortida: 54.154,92 € (IVA EXCLOS)
Iva aplicable: 21%
Termini d’execució: Màxim 60 dies naturals des de la signatura del contracte.

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES PRESENTADES AL CONCURS
PER LICITAR LES OBRES PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE L’AIRE
DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA CA N’ANGLADA NÚM. 8-12 DE TERRASSA
___________________________________________________________________
Antecedents
La Consellera Delegada de la Societat Municipal d’Habitatge Terrassa, S.A., mitjançant la
resolució de data 20 d’octubre de 2021, va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de
Clàusules Administratives Particulars reguladores del contracte de les obres definides en el
“Projecte de climatització i renovació de l’aire del local situat a la Plaça Ca n’Anglada nº
8-12 de Terrassa”, mitjançant el procediment obert simplificat sumari, per tal de determinar
la millor oferta, amb un pressupost de licitació de 54.154,92€ (sense IVA) i de 65.527,45€
(amb IVA) i un termini d’execució de les obres que es preveu que sigui de 60 dies naturals.
En data 22 d’octubre de 2021, es va publicar l’anunci de convocatòria de licitació pública per
a l’adjudicació del contracte d’obres esmentades en el perfil del contractant i en la
plataforma PIXELWARE.
El període de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 5 de novembre de 2021 a les 14:00h.
El sobre únic, corresponent a la presentació de les ofertes dels licitadors, va quedar obert
efectivament el dia 8 de novembre de 2021.
De l’obertura del sobre únic, el llistat d’empreses que han presentat oferta és:

Empresa
1. ECOCLIMA BARCELONA, SL

Data

Hora

03/11/2021

11:07h

2. INSCLIMA, SA

03/11/2021

15:18h

04/11/2021

11:38h

04/11/2021

16:32h

5. EIFFAGE ENERGIA

05/11/2021

08:29h

6. SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, SL

05/11/2021

10:11h

7. FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL

05/11/2021

11:59h

3. PROJECTES, INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL
4. NERGY GLOBAL SERVICE, SL

Examinada la documentació aportada pels licitadors, es va requerir als licitadors que es
detallen a continuació, per tal de que en un termini de 3 dies hàbils aportessin i/o
esmenessin alguns extrems:

- INSCLIMA, SA
- NERGY GLOBAL SERVICE, SL
- FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL
Un cop transcorregut el termini màxim de tres dies establert per esmenar i/o aportar la
documentació, les 3 empreses han aportat la documentació requerida, de manera que el
licitadors admesos son:
1.- ECOCLIMA BARCELONA, SL
2.- INSCLIMA, SA
3.- PROJECTES, INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL
4.- NERGY GLOBAL SERVICE, SL.
5.- EIFFAGE ENERGIA
6.- SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, SL
7.- FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL

Examen de la documentació requerida per als criteris de valoració.
La documentació presentada pels licitadors ha estat la següent:
•
•
•
•

Annex 1. Declaració responsable
Annex 2. Model de comunicació de dades específiques per a la notificació electrònica
Annex 3. Declaració responsable relativa a les obligacions que es deriven de les
clàusules 44, 45 i 46 del PCAP
Annex 4. Proposta econòmica

Criteri de valoració de les ofertes
Les ofertes presentades seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris
de valoració que es relacionen, per ordre decreixent d’importància, tot seguit:
Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que
preveu l’article 145 i 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, fins a 100 punts:
Proposta econòmica (Ei), fins a 80 punts:
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord
amb la fórmula adjunta:
baixai
PE = 80x
baixamillor
PE
baixai

Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa
Baixa o diferència entre l’oferta econòmica que proposi cada empresa
(Ei), respecte al pressupost de licitació

baixamillor

Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més baixa d’entre totes les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes
les ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 80 punts. I una oferta que no
proposi baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització
d’aquesta fórmula permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble
comparativa de cada oferta presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte
l’oferta econòmica més baixa.
En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació.
Reducció en el termini d’execució de les obres, fins a 15 punts:
La puntuació per les propostes de reducció del termini d’execució de cadascun dels
licitadors, s’atorgarà d’acord amb els següents criteris:
-

Per cada dia natural de reducció del termini d’execució s’atorgarà 1 punt, fins a
un màxim de 15 punts. (No s’acceptaran terminis de reducció superiors a 15 dies
naturals).

Ampliació del termini de garantia de les obres, fins a 5 punts:
La puntuació per les propostes d’ampliació del termini de garantia establert al PCAP de
cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb els següents criteris:
-

Per cada any d’ampliació del termini de garantia s’atorgarà 1 punt, fins a un
màxim de 5 punts.

El termini de garantia mínim establert al PCAP és de 1 any.

Valoració de les ofertes
En data 8 de novembre de 2021 s’obre de manera electrònica el sobre únic, amb les
següents ofertes econòmiques:
Pel que fa al criteri avaluable de forma automàtica per aplicació de fórmules relatiu al preu
(fins a màxim de 80 punts):

LICITADOR
1. ECOCLIMA BARCELONA, SL

PROPOSTA ECONÓMICA
(sense IVA)
51.717,95 €

2. INSCLIMA, SA
3. PROJECTES, INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL
4. NERGY GLOBAL SERVICE, SL

52.000,00 €

5. EIFFAGE ENERGIA

51.592,32 €

6. SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, SL

48.390,29 €

7. FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL

49.656,54 €

45.500,64 €
53.285,12 €

Pel que fa al criteri avaluable de forma automàtica per aplicació de fórmules relatiu al termini
d’execució de l’obra (fins a un màxim de 15 punts) :

LICITADOR

REDUCCIÓ
TERMINI (dies)

1. ECOCLIMA BARCELONA, SL

15

2. INSCLIMA, SA
3. PROJECTES, INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL
4. NERGY GLOBAL SERVICE, SL

15

5. EIFFAGE ENERGIA

15

6. SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, SL

15

7. FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL

15

15
15

Pel que fa al criteri avaluable de forma automàtica per aplicació de fórmules relatiu a
l’ampliació del termini de garantia de l’obra (fins a un màxim de 5 punts) :

LICITADOR

AMPLIACIÓ
GARANTIA (Anys)

1. ECOCLIMA BARCELONA, SL

1

2. INSCLIMA, SA
3. PROJECTES, INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL
4. NERGY GLOBAL SERVICE, SL

2

5. EIFFAGE ENERGIA

4

6. SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, SL

5

7. FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL

2

4
5

Anàlisi d’ofertes desproporcionades
Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la LSCP, es considera que una oferta o ofertes
tenen valors desproporcionats o temeraris si s’aprecien uns supòsits determinats segons el
número de licitadors.
En aquesta licitació s’han presentat 7 licitadors i per aquest motiu el supòsit a aplicar en el
càlcul de les ofertes anormalment baixes és el següent:
· Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de
calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot

cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular
sobre les tres ofertes de menor quantia.

PROPOSTA ECONÓMICA
(sense IVA)

LICITADOR

Import baixa

1. ECOCLIMA BARCELONA, SL

51.717,95 €

2.436,97 €

2. INSCLIMA, SA
3. PROJECTES, INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL
4. NERGY GLOBAL SERVICE, SL

52.000,00 €

2.154,92 €

45.500,64 €

8.654,28 €

53.285,12 €

869,80 €

5. EIFFAGE ENERGIA

51.592,32 €

2.562,60 €

6. SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, SL

48.390,29 €

5.764,63 €

7. FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL

49.656,54 €

4.498,38 €

PRESSUPOST DE LICITACIO

54.154,92 €

Mitjana aritmètica de les ofertes
Superior en més del 10% a la mitjana
Inferior en més del 10% a la mitjana

50.306,12 €
55.336,74 €
45.275,51 €

Analitzades les ofertes econòmiques presentades, un cop realitzada la mitjana aritmètica de
les ofertes (50.306,12 €) s’observa que no hi ha cap oferta amb valor superior a la mitjana
en més de 10 unitats percentuals (55.336,74 €), per tant no s’ha de calcular una nova
mitjana. Es procedeix a valorar la temeritat d’acord a la mitjana de totes les ofertes
presentades (50.306,12 €).
No s’ha detectat cap oferta amb valor inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades (45.275,51€). Per tant, no hi ha cap oferta anormal o
temerària.

Resum de puntuació de les propostes
Un cop analitzats tots els criteris de valoració de les ofertes, s’obté el següent quadre resum
de puntuació, ordenat de major a menor puntuació:
PROPOSTA
ECONÓMICA
(sense IVA)

Import
baixa

% BAIXA

PUNTS
BAIXA

45.500,64 €

8.654,28 €

15,98%

80,00

15

4

99,00

SERVICIOS Y DESARROLLOS
MARLA, SL
FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL

48.390,29 €

5.764,63 €

10,64%

53,29

15

5

73,29

49.656,54 €

4.498,38 €

8,31%

41,58

15

2

58,58

EIFFAGE ENERGIA

51.592,32 €

2.562,60 €

4,73%

23,69

15

4

42,69

ECOCLIMA BARCELONA, SL

51.717,95 €

2.436,97 €

4,50%

22,53

15

1

38,53

INSCLIMA, SA

52.000,00 €

2.154,92 €

3,98%

19,92

15

2

36,92

NERGY GLOBAL SERVICE, SL

53.285,12 €

869,80 €

1,61%

8,04

15

5

28,04

LICITADOR
PROJECTES, INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL

REDUCCIÓ AMPLIACIÓ
TERMINI
GARANTIA PUNTUACIÓ
(dies)
(Anys)

Un cop revisats els criteris avaluables de forma automàtica i la documentació aportada per
les empreses licitadores ES PROPOSA a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte
de les obres definides en el “Projecte de climatització i renovació de l’aire del local situat a la
Plaça Ca n’Anglada nº 8-12 de Terrassa” a l’empresa PROJECTES, INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL amb una puntuació total de 99 punts i per un import de
45.500,64 € (IVA EXCLOS).

Terrassa, 18 de novembre de 2021

Sergio Hernández Mena
Departament Tècnic
Habitatge Terrassa

