Ajuntament de l’Escala
vila marinera

VALORACIÓ DE LES OFERTES AMB CRITERIS AUTOMÀTICS I COMPUT GLOBAL PEL
SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE
L’ESCALA
Els criteris d’adjudicació automàtics tenen una valoració de 70 punts sobre la valoració
global de 100 punts.
S’hi valoren 2 aspectes:
1- Oferta econòmica sobre el servei (30 punts)
2- Oferta d’hores, a l’alça, per la prestació del servei (40 punts)
Les valoracions es calculen de forma automàtica d’acord amb els criteris de valoració
establerts al plec i al document “Criteris de puntuació” i la documentació aportada durant el
termini de presentació d’ofertes i aclaratoria de preguntes realitzades per empreses
licitadores.

En data 16 de febrer de 2022, es reuneix la Mesa per realitzar l’obertura del sobre C.
A continuació es valora la documentació avaluable automàticament:
1. Oferta econòmica sobre el servei. La puntuació s’atorgarà segons la fórmula
següent:
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Puntuació = 30 x B / Bo
Bo = Oferta a valorar de cada licitador
B= Oferta més baixa”
Multianau S.L.:
Oferta económica 1.454.200,00 € (un milió quatre-cents cinquanta-quatre mil doscents euros) (pels 4 anys) + IVA
L’oferta es tradueix a 363.550,00 € (tres-cents seixanta-tres mil cinc-cents cinquanta
euros) + IVA
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Puntuació = 30 x 356.927,27 / 363.550,00 = 29,453
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Clanser S.A.:
Oferta económica 362.745,68 € (tres-cents seixanta-dos mil set-cents quaranta-cinc
euros amb seixanta-vuit) + IVA
Puntuació = 30 x 356.927,27 / 362.745,68 = 29,519
Pulit S.A.:
Oferta económica 356.927,27 € (tres-cents cinquanta-sis mil nou-cents vint-i-set
euros amb vint-i-set) + IVA
Puntuació = 30 x 356.927,27 / 356.927,27 = 30,000

2. Oferta d’hores, a l’alça, per la prestación del servei. La máxima puntuació s’atorgarà
a l’empresa que ofereixi el major nombre d’hores, i la resta puntuaran de forma
proporcional a la primera. La puntuació s’atorgarà segons la fórmula següent:
Puntuació = 40 x Ho / H
Ho = Oferta a valorar de cada licitador
H= Oferta més alta”
Multianau S.L.:
Ofereix 1.000 hores pels quatre anys de durada, que corresponent a 1.000 / 4 = 250
hores anuals de millora
Puntuació = 40 x 250 / 2.379,64 = 4,202
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Clanser S.A.
Ofereix 482,9 hores anuals de millora
Puntuació = 40 x 489,9 / 2.379,64 = 8,235
Pulit S.A.
Ofereix 2.379,64 hores anuals de millora
Puntuació = 40 x 2.379,64 / 2.379,64 = 40,000
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Cal fer l’observació que cap de les ofertes presentades implica retribuir als treballadors amb
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un salari per sota de l’estipulat al conveni col·lectiu vigent. El cas més desfavorable és el
presentat per l’empresa Pulit S.A., amb una oferta anual de 356.927,27€ i un millora d’hores
de 2.379,64. Tenim en compte que el 98,35% del pressupost correspon a mà d’obra i
comptabilitzant un total de 26.263,96h, el preu es situa en 13,37€/h, per sobre de conveni.
QUADRE DE VALORACIONS DELS CRITERIS AUTOMÀTICS
Un cop realitzades les valoracions automàtiques dels licitadors i juntament amb les
puntuacions obtingudes segons els criteris que depenen d’un judici de valor, les puntuacions
obtingudes són les següents:
Judici de valor

Oferta econòmica

Millora d’hores

Total

Multianau SL

17,625

29,453

4,202

51,280

Clanser SA

11,25

29,519

8,235

49,004

Pulit SA

24,375

30,000

40,000

94,375

l’Enginyer Tècnic Municipal
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L’Escala, a data de signatura electrònica
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