Informe de valoració de la documentació presentada a efectes del desempat
d’ofertes
Expedient

CU-2022-8

Unitat
promotora

Servei d'Arqueologia i Paleontologia

Procediment

Obert simplificat

Objecte

Direcció i execució de les intervencions arqueològiques i
paleontològiques d'urgència al territori de Catalunya durant l'any
2022

Modalitat

Tipus

Import base €
Valor estimat

78.512,40

Pressupost licitació

78.512,40

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

-

16.487,60

95.000,00

01.01.2022-15.12.2022

D’acord amb l’informe de valoració d’ofertes de data 16.11.2021 elaborat pel Servei
d’Arqueologia i Paleontologia es constata un empat en la puntuació de les empreses
següents:
- Antequem, SL
- Atics, SL
En data 17.11.2021 el Servei de Gestió Econòmica i Contractació requereix mitjançant
notificació electrònica a les 2 empreses afectades, la documentació prevista en
l’art.147.2 apartats a) a c) LCSP per tal de desfer l’empat registrat.
Havent presentat en termini les 2 empreses, documentació acreditativa respecte dels
criteris descrits en el citat article procedim a la seva valoració:
Art.147.2 apartat a): “Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació
d’exclusió social en la plantilla de l’empresa, afavorint en cas d’igualtat, el major
nombre de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de
persones treballadores en inclusió en la plantilla.”
-

JJ

Antequem, SL: declara que l’empresa no disposa en plantilla de cap treballador
amb discapacitat o en situació d’exclusió social.
Atics, SL: declara que l’empresa té en plantilla 1 persona amb discapacitat
(inicials LSLL) aportant documentació acreditativa del grau de discapacitat i
vinculació amb l’empresa mitjançant contracte fix.

D’acord amb l’aplicació dels criteris de desempat prevista en l’art.147.2 LCSP (per
ordre: 1r.criteri de discapacitat/situació d’exclusió social / 2n.temporalitat /
3r.treballadores dones) i d’acord amb la documentació presentada, l’empat es desfà en
favor de l’empresa Atics, SL que resta en primera posició en la valoració de les ofertes
presentades.
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