PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ELABORACIÓ, ACTUALITZACIÓ I LA REVISIÓ
DE CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA A ESCALA 1:1.000
l'Ametlla de Mar

1500 hectàrees

1. ANTECEDENTS
Iniciades les actuacions de contractació administrativa corresponents, per tal de formalitzar aquest
contracte derivat de l’Acord marc H-2/2017 d’homologació de proveïdors de serveis per a
l’elaboració, l’actualització i la revisió de Cartografia Topogràfica a escala 1:500, 1:1.000 i 1:2.000 i
adequació d’informació sobre aquesta cartografia, en data 6 de maig de 2019 es van trametre les
corresponents invitacions, per a la presentació de la seva oferta econòmica, a les empreses
següents:
TELESPAZIO IBERICA S.L.U
Airbus DS Geo SG, SA
INFRAPLAN BARCELONA, S.L.
GESTIÓN Y SERVICIOS FOTOGRAMÉTRICOS, S.L.
José Miguel Cortillas López
OMEGA CARTOGRAFÍA DIGITAL, SL
Donat que el pressupost base de licitació no correspon a un contracte subjecte a regulació
harmonitzada, no és obligatori convidar totes les empreses homologades. En aquest sentit, la tria
de les empreses a les que s’envia invitació, es realitza en funció de la capacitat que tinguin per
assumir els treballs objecte de licitació, tenint en compte si tenen o no projectes pendents de
lliurar/facturar.
El preu establert per l’ICGC per la realització dels treballs esmentats es va establir en 35,38 €/ha,
resultat un import de licitació base de 53.069,66 € (IVA no inclòs). Aquest preu es va calcular en
funció de la composició del terreny en rústica i urbana.
Exhaurit el termini estipulat en les esmentades invitacions, s’han rebut les ofertes de les següents
empreses:
TELESPAZIO IBERICA S.L.U
Airbus DS Geo SG, SA
INFRAPLAN BARCELONA, S.L.
GESTIÓN Y SERVICIOS FOTOGRAMÉTRICOS, S.L.
José Miguel Cortillas López
OMEGA CARTOGRAFÍA DIGITAL, SL
Les ofertes econòmiques de tots els proveïdors han estat pel mateix preu de sortida que va
establir l’ICGC i no han experimentat cap disminució a la baixa.
2. VALORACIÓ DE LES OFERTES
S’han analitzat les ofertes rebudes atenent als criteris d’adjudicació establerts en el plec de
clàusules administratives i que són:
La puntuació màxima a obtenir pels diferents criteris és de 60 punts d’acord amb la
següent distribució:
1) Proposta econòmica (PE): màxim 50 punts.
50 x oferta més econòmica
oferta que es valora

1

2) Capacitat productiva declarada en l’Acord Marc i distribució proporcional dels
encàrrecs a aquesta capacitat(CP): màxim 10 punts.
Valoració més alta=10 (major capacitat productiva i distribució proporcional dels
encàrrecs a aquesta capacitat)
Valoració mitja= 5 (capacitat productiva mitja i distribució proporcional dels
encàrrecs a aquesta capacitat)
Valoració més baixa= 1 (capacitat productiva més baixa i distribució proporcional
dels encàrrecs a aquesta capacitat)
Si no hi ha diferències en l’oferta econòmica, s’adjudicarà al proveïdor amb més recursos
disponibles en el moment de fer l’adjudicació.
De l’anàlisi de les ofertes i tenint en compte els criteris esmentats, es realitza la següent valoració:
VALORACIÓ VALORACIÓ
TOTALS
PE
CP
60
50
10

PROVEÏDOR
TELESPAZIO IBERICA S.L.U
Airbus DS Geo SG, SA

50

1

51

INFRAPLAN BARCELONA, S.L.

50

5

55

GESTIÓN Y SERVICIOS FOTOGRAMÉTRICOS, S.L.

50

5

55

José Miguel Cortillas López

50

5

55

OMEGA CARTOGRAFÍA DIGITAL, SL

50

5

55

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

TELESPAZIO IBERICA S.L.U

IMPORT ADJUDICAT:
Base
IVA
TOTAL

21%

53.069,66
11.144,63
64.214,29

TERMINI D’EXECUCIÓ: 120 dies a partir de la formalització del contracte.
D’acord amb l’anterior, s’eleva aquesta proposta a l’òrgan de contractació als efectes pertinents:
Maria Pla Toldrà
(AUT)
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Maria Pla Toldrà
Cap de l’Àrea de Bases

Julià Talaya López (AUT)
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Julià Talaya López
Subdirector General de Geodèsia i Cartografia
Barcelona, 11 de juny de 2019
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