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RESOLUCIÓ REGIDOR DELEGAT D’EDUCACIÓ, POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ,
RECURSOS HUMANS, GOVERN OBERT I CONTRACTACIÓ

Vista la resolució emesa pel regidor delegat d’Educació, Polítiques Actives d’Ocupació,
Recursos Humans, Govern Obert i Contractació de data 15-05-2020 d’aprovació de l’expedient
de contractació per l’adjudicació del servei d'analítiques de control de la qualitat de l’aigua de
consum hum{ a l’aixeta per als anys 2021, 2022 i 2023 (X2020072478).
El plec de clàusules administratives informa que el valor estimat del contracte és de 7.185,82
EUR (més IVA), i estableix diversos criteris d’adjudicació.
El procediment de licitació indicat al plec de clàusules administratives particulars és el
procediment obert simplificat establert a l’article 159.6 de la LCSP, el qual estableix que en el
cas de contractes d’obres de valor estimat inferior a 80.000 euros i contractes de
subministraments i serveis de valor estimat inferior a 60.000 euros, amb criteris de valoració
exclusivament quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules matem{tiques, la valoració de
les ofertes es podrà efectuar automàticament mitjançant dispositius informàtics que
garanteixin que l’obertura de les proposicions no es realitza fins que no hagi finalitzat el termini
de presentació de les ofertes.
L’anunci de licitació es va publicar al Perfil del contractant amb data 25-02-2021, establint-se
en aquesta plataforma que el termini de presentació d’ofertes finalitzava amb data 12-03-2021.
Ta i com s’estableix en l’article 159.6 d) la valoració de les ofertes s’efectua autom{ticament
mitjançant dispositius informàtics i amb la col·laboració de la unitat tècnica de contractació,
auxilia a l’òrgan de contractació.
La plataforma de contractació pública eLicita informa de les següents ofertes presentades i de
la data de presentació i la data d’obertura, que és la següent:
EMPRESES

INDUSTRIAL
LAB R. REIG
AQUILAB VILAREAL SL
LABAQUA SAU
LAICCONA SL

DATA
PRESENTACIO
OFERTES
3-03-21
8-03-2021

DATA
D’OBERTURA
D’OFERTES
17-03-2021, a les
12:32 hores

11-03-2021
12-03-2021
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Totes les ofertes compleixen els requisits establerts als plecs de clàusules administratives
(PCAP) per la seva admissió.
Es comprova que cap de les ofertes presentades ha de ser considerada com a
desproporcionada o temer{ria d’acord amb l’establert als PCAP.
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Les ofertes es valoren aplicant els criteris establerts als PCAP, que són els següents:
1. Oferta econòmica (fins a 90 punts)
Es dona la màxima puntuació (90 punts) a l’oferta de preu unitari més baixa, la resta obtindrà la
puntuació que resulti d'aplicar la següent fórmula:

Quedant la puntuació econòmica de la següent manera:

2. Termini màxim de comunicació de paràmetres fora de rang (fins a 10 punts)
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En cas que als resultats de les analítiques es detectin paràmetres fora del rang establert a la normativa,
es comunicarà al Servei de Salut Pública Municipal:
o En un termini no superior a 12 hores, 10 punts
o Entre 12 i 48 hores, 4 punts
o Més de 48 hores, 0 punts

QUADRE RESUM DE LA VALORACIÓ

Atès que el PCAP estableix que l’adjudicació es far{ a l’oferta que obtingui millor puntuació.
Atès que ha estat revisada documentació que consta a l’expedient X2020072478 i l’empresa
està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social.

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de les delegacions efectuades
per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant els Decrets núms. 142 i 147 de dates 5 i 8 de
juliol de 2019 (BOPT de data 22-7-19),
RESOLC:
1. Adjudicar el contracte del servei d'analítiques de control de la qualitat de l’aigua de consum
hum{ a l’aixeta per als anys 2021, 2022 i 2023 a l’empresa LAICONA SL, pels preus unitaris
proposats:

Objecte
Preu unitari d'analítica ACI Standard
Preu unitari d'una mesura de clor in situ extra
Preu unitari d'anàlisi d'un paràmetre extra (Escherichia Coli i Bacteris Coliformis)
Preu unitari d'anàlisi d'un paràmetre extra (Nitrats)
Preu unitari d'anàlisi d'un paràmetre extra (Metalls - coure)
Preu unitari d'anàlisi d'un paràmetre extra (Metalls - crom)
Preu unitari d'anàlisi d'un paràmetre extra (Metalls - ferro)
Preu unitari d'anàlisi d'un paràmetre extra (Metalls -níquel)
Preu unitari d'anàlisi d'un paràmetre extra (Metalls - plom)

LAICONA
SL
52,36 €
1,70 €
12,02 €
7,68 €
5,80 €
5,80 €
5,80 €
5,80 €
5,80 €
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Preu unitari desplaçament i recollida mostreig

21,45 €

Fins a un import màxim anual de 1240,02 EUR (IVA no inclòs), corresponent al resultat
d’aplicar els preus unitaris oferts a la previsió d’analítiques, i resta de condicions de la seva
oferta.
La despesa es distribuirà pressupostàriament de la següent manera i amb càrrec a la següent
aplicació pressupostària: 65-31106-22706

2. La durada del contracte serà de tres anys amb la possibilitat d’un any de pròrroga.
3. Tot requerint-lo per a que accepti la present adjudicació mitjançant firma de la notificació
que se li practicarà i tingui efectes de formalització del contracte.
4. Disposar la despesa prèviament autoritzada fins l’import de l’adjudicació i alliberar l’import
sobrer.

[Firma01-01] [Firma10-01]

[Firma11-01]

Codi Verificació Electrònic - El pot validar a https://seu.cambrils.cat

Ì40a41acc-c91d-416d-813a-d55327a79c9afÎ
40a41acc-c91d-416d-813a-d55327a79c9a

[firma]
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