JOSEP RAMON BUSQUETS PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, Col∙legiat núm. 9026, a
requeriment de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, en referència a les ofertes presentades per
la l’execució de l’obra del “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ INSTAL∙LACIÓ D’ASCENSOR AL
MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX”, redactat per l’arquitecte Joan Manuel Serarols
Ballús.
INFORMA QUE:
-

Segons consta a l’expedient, s’ha rebut dues ofertes (INAUXA COMERCIAL S.A. i
ASCENSORS F. SALES S.L.), de les tres sol∙licitades.

-

El pressupost del projecte és el següent:

CAPITOL RESUM

EUROS

01 Ram de paleta............................................................ ..............2.747,15
02 Ascensor............................................................. .... ...............14.551,41
03 Seguretat i Salut....................................................... ................ 250,00
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

.

17,548,56

13.00 % Despeses Generals .......................................................... 2.281,31
6.00 % Benefici industrial .......................................................... 1.052,91
TOTAL................................................ 20.882,78
21.00 % I.V.A. ............................. 4.385,38
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA (IVA INCLÒS)

25.268,16

OFERTES ECONÒMIQUES:
-

INAUXA COMERCIAL S.A. 16.800,00 € (IVA exclòs)...... 20.328,00€ (IVA inclòs)

-

ASCENSORS F. SALES S.L 16.671,00 € (IVA exclòs)..... 20.171,91€ (IVA inclòs)

Revisada la documentació presentada s’ha sol∙licitat l’aportació de documentació aclaratòria
complementària a les dues empreses:

‐INAUXA COMERCIAL S.A
1‐ Revisada la documentació presentada cal aportar l’oferta de l’ascensor, segons definicions
del Projecte Bàsic i d’Execució de la instal∙lació de l’ascensor al Monestir de Santa Maria de
Serrateix per 450 Kg i 6 persones.
2‐ En l’oferta presentada es defineixen els següents treballs:
“Inclou tasques de preparació buc:
Enderrocar sostre ascensor i adaptació portes ascensor”
Cal concretar específicament que s’inclouen tots els treballs definits en el Capítol de
Paleteria. Ram de Paleta, del Projecte Bàsic i d’Execució.

Documentació aportada per l’empresa:
“En resposta a la sol∙licitud d'ampliació d'informació, informem que els treballs inclosos de
"Tasques de preparació de buc", només inclouen els necessaris per a la instal∙lació del
ascensor, que són el tall de la planta que hi ha dins el buit, i el tancament de les portes de
l'ascensor. No inclou acabats de pintura
La resta de partides Ram de Paleta no corresponen a la instal∙lació de l’ascensor.”
Valoració de la documentació aportada:
1.‐No s’ha respost (l’ascensor de la oferta és per 420 Kg< 450 Kg, no compleix)
2.‐L’empresa no realitza totes les obres previstes en el projecte

‐ASCENSORS F. SALES S.L
Revisada la documentació presentada cal aportar l’oferta de l’ascensor, segons definicions
del Projecte Bàsic i d’Execució de la instal∙lació de l’ascensor al Monestir de Santa Maria de
Serrateix per 450 Kg i 6 persones.
Documentació aportada p er l’empresa:
Capacitat ascensor 450 Kg i superfície interior cabina 1200 x 1400 mm corresponent a 8
persones
Valoració de la documentació aportada:
Compleix les definicions del projecte

Per tant, s’informa favorablement la oferta d’ASCENSORS F. SALES S.L., que realitza totes les
obres incloses en el projecte per l’import de 16.671,00 € (IVA exclòs), que aplicant l’IVA
corresponent es de 20.171,91 € (IVA inclòs). L’import correspon a una baixa del 20,17%,
respecte del pressupost del projecte.
Això és el que informo als efectes que corresponguin.
Viver i Serrateix, 21 d’octubre de 2021

JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS
Enginyer Tècnic Industrial
Col.legiat núm. 9.026

