Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Projectes i Obres
ECAS 7481/2017

INFORME D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA DIRECCIÓ D’OBRA PER A
LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I GRADES SITUADA A LA
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAN JOFRESA
Antecedents
A la zona esportiva municipal de Can Jofresa hi ha una pista poliesportiva descoberta annexa a la banda
nord del pavelló poliesportiu, molt utilitzable, excepte en els casos de pluja.
En el darrer Pla d’Acció Municipal de 2017, una de les propostes més votades, i guanyadores, va ser la de
cobriment d’aquesta pista, la qual cosa comportarà una gran millora en l’equipament municipal, al poder
ser utilitzada durant una major espai de temps.
El procediment de licitació per a la contractació del servei per redactar el projecte bàsic i executiu,
assitència tècnica en la direcció d’obra per a la construcció d’una pista poliesportiva coberta i grades
situada a la zona esportiva Municipal de Can Jofresa és obert.
En data 19 de gener de 2018, es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores
del contracte de serveis de redacció del projecte bàsic i executiu, i assistència tècnica en la direcció d’obra
per a la construcció d’una posta poliesportiva coberta i grades, situada a la zona esportiva municipal de
Can Jofresa
En data 7 de febrer de 2018, es va publicar l’anunci de convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació
del contracte esmentat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al perfil del contractant.
L’esmentat Plec estableix en la seva clàusula onzena que:
L'adjudicació d'aquest contracte es realitzarà per procediment obert per tal d’obtenir l’oferta econòmicament
més avantatjosa de conformitat amb els articles 157 i següents del TRLCSP.

El període de presentació d’ofertes va finalitzar el 22 de febrer de 2018. El passat 26 de febrer es va obrir
el sobre 1 de les ofertes presentades.
De l’obertura de pliques, el llistat ofertants és el següent:
EMPRESES
1.

080ARQUITECTURA, SLP

2.

BASTERRECHEA TEJADA ARQUITECTES SL

3.

UTE JHONATAN KAHANE + GEMMA BIOSCA

4.

UTE ESTUDI GRV ARQUITECTES, S.L.P

Solvència demanada a les empreses
El licitador en el que recaigui la proposta d’adjudicació i aquell que sigui requerit per l’òrgan de
contractació hauran d’acreditar la solvència tècnica i professional de conformitat amb el previst en l’article
78 del TRLCSP, pels mitjans següents::
Certificats de bona execució, d’haver realitzat com a mínim 2 projectes de pavellons esportius, per un
import igual o superior al previst per a l’execució de les obres (1.100.000,00€),en els darrers 5 anys..
D’acord amb l’article 75 del TRLCSP, per participar en aquest procediment els licitadors, quant a la seva
solvència econòmica i financera:
- Declaració sobre el volum negoci anual en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del contracte
superior al doble del valor estimat del contracte. Igualment, es podrà acreditar la solvència econòmica i
financera per qualsevol dels altres mitjans previstos a l’article 75 del TRLCSP..
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La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) acreditarà, a tenor d’allò en ell reflectit i excepte prova en
contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva solvència econòmica i financera.
El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de solvència exigits per contractar amb
l'Administració serà la data de presentació de l’oferta.

Criteris de valoració
La clàusula dotzena del Plec estableix els Criteris de valoració:
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:
12.1. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu
l’article 150 del text refós de la LCSP (sobre 2), cent (100) punts:
12.1.1Proposta econòmica (Ei), fins a 100 punts
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb
la fórmula adjunta:
baixai
PE = 100x
baixamillor
PE
baixai
baixamillor

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

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació
Sistema d’aplicació de criteris
La clàusula dotzena del Plec estableix els Criteris de valoració:

SISTEMA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS:
L’avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables mitjançant
la mera aplicació de fórmules. En relació a l’establert a l’article 150 del Text refós de la LCSP, no
s’estableixen altres criteris en què no es doni aquesta circumstància.
Quedaran desqualificades les ofertes que proposin un import econòmic superior al pressupost de
licitació.

Valoració sobre 2
En data 26 de febrer de 2018 s’obre electrònicament el sobre 2 de les pliques, que suposa l’oferta
econòmica, amb els següents resultats:
Proposta econòmica
(sense IVA)
38.500,00 €
38.690,00 €
42.247,44 €
50.000,00 €

EMPRESES
1
2
3
4

080ARQUITECTURA, SLP
BASTERRECHEA TEJADA ARQUITECTES SL
UTE JHONATAN KAHANE + GEMMA BIOSCA
UTE ESTUDI GRV ARQUITECTES, S.L.P
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Anàlisi d’ofertes desproporcionades
Segons la clàusula dotzena del Plec, en Sistema d’Aplicació dels Criteris:
Als efectes d’allò establert a l’article 152 del TRLCSP, es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors
desproporcionats o temeraris si s’aprecien els següents supòsits:
- 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
Per tant, a continuació es llisten:
Projecte:
REDACCIÓ DEL PROJECTE D’UNA PISTA POLIESPORTIVA A CAN JOFRESA

EMPRESES
1
2
3
4

080ARQUITECTURA, SLP
BASTERRECHEA TEJADA ARQUITECTES SL
UTE JHONATAN KAHANE + GEMMA BIOSCA
UTE ESTUDI GRV ARQUITECTES, S.L.P

Proposta
econòmica
(sense IVA)
38.500,00 €
38.690,00 €
42.247,44 €
50.000,00 €

licitació (s/IVA)
58.677,69 €

Baixa

%
Baixa

20.177,69
19.987,69
16.430,25
8.677,69

34,38%
34,06%
28%
14,79%

Σofertes
nº de licitadors
1a mitjana
Limit 10%

169.477,44€
4
42.359,36€
46.595,29€

Es realitza la primera mitjana de les ofertes presentades que correspon a 42.359,36€.
Es calcula l’oferta 10 unitats percentuals per sobre de la mitjana, que correspon a 46.595,29€. I es
comprova si hi ha alguna oferta superior a 10 unitats percentuals per sobre de la mitjana.
L’empresa UTE ESTUDI GRV ARQUITECTES, S.L.P ha presentat una oferta de 50.000€ que supera en
més de 10 unitats percentuals la mitjana.
Per tant es procedeix al càlcul d’una nova mitjana prescindint d’aquesta oferta.
EMPRESES
1
2
3

080ARQUITECTURA, SLP
BASTERRECHEA TEJADA ARQUITECTES SL
UTE JHONATAN KAHANE + GEMMA BIOSCA

Proposta
econòmica
(sense IVA)
38.500,00 €
38.690,00 €
42.247,44 €

Baixa

%
Baixa

20.177,69
19.987,69
16.430,25

34,38%
34,06%
28%

Σofertes
nº de licitadors
2a mitjana
Limit 10%

119.437,44€
3
39.812,48€
35.831,23€

Es calcula l’oferta 10 unitats percentual per sota de la mitjana, que correspon a a 35.831,23€, i es
comprova que no hi ha cap empresa que hagi presentat una oferta inferior, per tant no es considera cap
oferta anormalment baixa o desproporcionada.

Puntuació total propostes sobre 2
El quadre de puntuació de les propostes de caràcter econòmic queda:
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EMPRESES
1
2
3
4

080ARQUITECTURA, SLP
BASTERRECHEA TEJADA ARQUITECTES SL
UTE JHONATAN KAHANE + GEMMA BIOSCA
UTE ESTUDI GRV ARQUITECTES, S.L.P

Proposta
econòmica
(sense IVA)
38.500,00 €
38.690,00 €
42.247,44 €
50.000,00 €

Baixa

Puntuació

20.177,69
19.987,69
16.430,25
8.677,69

100
99,05
81,43
43

Conclusió
Per tant, una vegada analitzades les ofertes presentades, es proposa adjudicar el contracte de serveis per
a la redacció del projecte bàsic i executiu, i assistència tècnica en la direcció d’obra per a la construcció
d’una posta poliesportiva coberta i grades, situada a la zona esportiva municipal de Can Jofresa, a
l’empresa 080 ARQUITECTURA, SLP per un import de 38.500,00 € (sense IVA), que representa una
baixa respecte al preu de la licitació del 34,38%, i en un temps d’execució de 4 mesos.

La cap d'Obra Pública i Manteniment
Rosa Salas
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