Àrea d’Economia, Finances, Serveis
Generals i Govern Obert
Servei de Patrimoni i Manteniment

Exp. ECAS-12710/2021

INFORME D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
DEL SISTEMA DE MICROFONIA DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA
Antecedents
L’organització municipal necessita assistència tècnica per tal de donar servei en actes tant
organitzats per la corporació directament com per entitats, convencions, reconeixements o
commemoracions i altres serveis especials com casaments. Aquest servei es realitza a les
pròpies instal·lacions de l’edifici Raval de l’Ajuntament i amb material propi. Es fa una
previsió de 270 h mínimes que s’hauran de justificar.
El dia 15 d’octubre de 2021 es va publicar l’anunci de la convocatòria pública a la plataforma
PIXELWARE i al perfil del contractant la licitació del servei.

L’esment Plec estableix en la seva clàusula PRIMERA que:
”L’objecte del contracte és el servei d’assistència tècnica del servei de microfonia
dels actes que es realitzen en la sala de Plens i en l’edifici Raval de l’Ajuntament de
Terrassa.
Les principals raons per les quals no s’ha dividit el contracte en lots són que pel tipus
de servei que s’ha de prestar no es possible la divisió en lots per garantir una
correcta execució.
L’objecte del contracte es detalla en el plec de prescripcions tècniques (PPT).”

L’esment Plec estableix en la seva clàusula DOTZENA que:
“L'adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant el procediment obert simplificat
sumari, segons el que preveu l’article 159.6 de la LCSP, i es basarà en el principi de
millor relació qualitat-preu. La licitació s’anunciarà en el perfil de contractant de
l’Ajuntament, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i a la plataforma de contractació
pública electrònica PIXELWARE https://pixelware.com, aprovada mitjançant resolució
de la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament
de Terrassa núm. 7749, de 16 de setembre de 2019.”

El període de presentació d’ofertes va finalitzar el 2 de novembre de 2021.
De l’obertura de pliques, la relació d’empreses oferents és la següent:
Núm. LICITADOR
1.
DANIEL HERNÁNDEZ-CROS PARADELL

Solvència tècnica o professional
La clàusula DINOVENA del Plec estableix:
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”D’acord amb l’article 90 de la LCSP la solvència tècnica demanada per participar en
aquest procediment és la següent, malgrat no serà necessària la seva acreditació
segons l’art.159.6.b de la LCSP:
a) Haver efectuat subministraments de la mateixa naturalesa o similar que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els últims tres anys.
Quan un contracte es divideixi en lots, aquest criteri s’aplicarà en relació amb
cadascun dels lots».
Criteris d’adjudicació
La clàusula TRETZENA del Plec estableix:
”13.1 Criteris d’adjudicació que es poden valorar mitjançant xifres o percentatges
obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules (sobre únic), fins a un màxim
de 100 punts:
13.1.1. Preu (fins a un màxim de 100 punts):
Les empreses licitadores ompliran una declaració econòmica i concretaran els preus
oferts (annex 1).
El preu de l’empresa licitadora s calcularà multiplicant el preu unitari ofert per la
volumetria estimada.
Presentar una oferta de preu unitari superior al preu unitari màxim serà motiu d’exclusió
del procediment d’adjudicació del contracte.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta econòmica més baixa, i a la resta de forma
inversament proporcional, mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
Puntuació = 100 *((pressupost base de licitació - preu ofert) / (pressupost base de licitació –
millor preu ofert)

)

Es tindran en compte dos decimals.
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 100 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.
El preu és l’únic factor determinant de l’adjudicació, perquè és un contracte de serveis,
on els productes que s’han d’adquirir estan perfectament definits i no és possible variar
els terminis de lliurament ni introduir modificacions de cap classe en el contracte, i per
consegüent l’adjudicació dels contracte no s’efectua utilitzant una pluralitat de criteris
d’acord a l’article 145.3 g) de la LCSP.
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Càlcul de les ofertes econòmiques anormalment baixes
La clàusula CATORZENA del Plec estableix:
”Els paràmetres objectius que determinen el llindar d’anormalitat d’una oferta són:
1. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.
2. Quan hi concorrin dues empreses licitadores, la que sigui inferior en més de 20
unitats percentuals a l’altra oferta.
3. Quan hi concorrin tres empreses licitadores, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant
això, per al còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més
elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En
qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.
4. Quan hi concorrin quatre empreses licitadores 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.

Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o
anormal, es donarà audiència a l’empresa licitadora que l’hagi presentat perquè justifiqui
la valoració de l’oferta i en precisi les condicions, en particular pel que fa a l’estalvi que
permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les
condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació,
l’originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la
protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents al lloc en què s’hagi de realitzar
la prestació, o la possible obtenció d’una ajuda d’Estat.
En el procediment s’haurà de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent.
De conformitat amb el que estableix l’article 149 de la LCSP, l’òrgan de contractació
rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes en el Dret
de la Unió, el Dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de Dret
internacional mediambiental, social i laboral (convenis OIT, convenis de Viena, Basilea,
Estocolm i Rotterdam).
Si l’òrgan de contractació, tenint en compte la justificació efectuada per l’empresa
licitadora i els informes esmentats a l’apartat anterior, estimés que l’oferta no pot ser
complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats,
l’haurà d’excloure de la classificació i acordar l’adjudicació a favor de la proposició
econòmicament més avantatjosa, d’acord amb l’ordre en què hagin estat classificades.”
Criteris de desempat
La clàusula QUINZENA del Plec estableix:
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”Per al cas que, després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat
entre dues o més ofertes, s’estableixen el següent criteri d’adjudicació específic de
desempat:
Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. En aquest supòsit, si diverses
empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa
acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al que els imposi la normativa, té preferència en l’adjudicació del contracte
l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en la seva plantilla.
La documentació acreditativa del criteri de desempat a què es refereix aquesta clàusula
l’hauran d’aportar les empreses licitadores en el moment en què es produeixi l’empat, i
no amb caràcter previ.”
Valoració sobre únic
En data 3 de novembre de 2021 s’obre electrònicament el sobre únic de les pliques, que
suposa l’oferta econòmica amb els resultats següents:
Quadre resum de les ofertes econòmiques totals presentades:
Núm. LICITADOR
1.
DANIEL HERNÁNDEZ-CROS PARADELL

Oferta
45,00 €/h

Baixa
18,18 %

Càlcul de les ofertes econòmiques anormalment baixes:
L’empresa licitadora ” Daniel Hernández-Cros Paradell ” ha sigut l’única empresa que s’ha
presentat. Per tant, en aquest cas s’ha d’aplicar:

” Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.”
El preu/hora de licitació és de 55€/h i calculant el tant per cent de la baixa podem observar
que no supera en més de 25 unitats percentuals.
Valoració de les propostes de caràcter econòmic
Resum de la puntuació obtinguda:
En el quadre adjunt es troben recollides la puntuació total obtinguda per cadascuna de les
empreses licitadores d’acord amb els criteris establerts a la clàusula TRETZENA del Plec.

Núm.
1.

LICITADOR
DANIEL HERNÁNDEZ-CROS PARADELL
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Per tant, tenint en compte que el contracte preveu 270 hores anuals mínimes que s’hauran
de justificar, el pressupost de d’adjudicació del contracte quedaria en:

Descripció element a ofert
Assistència tècnica

Hores
270 hores

Preu per hora IVA
exclòs
45,00 €/hora

Conclusió
Per tant, una vegada analitzades les ofertes presentades, es proposa adjudicar el contracte
del servei de servei d’assistència tècnica del sistema de microfonia de l’Ajuntament de
Terrassa a l’empresa DANIEL HERNÁNDEZ-CROS PARADELL per un import de 45,00 €/h
IVA exclòs inclòs, un termini d’execució d’un any i un any més de pròrroga.
Aquesta empresa ha realitzat una baixa del 18,18 % sobre el pressupost base de licitació.

Patrícia Navarro
Arquitecta tècnica
Servei de Patrimoni i Manteniment
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