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INFORME TÈCNIC
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Servei de manteniment de les instal·lacions Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya a Barcelona.
EXPEDIENT S-39/19 (ICGC-2019-00011)
Per resolució de data 31 de gener de 2019, es va aprovar l’expedient del procediment
obert simplificat identificat en l’encapçalament d’aquest document.
Per a aquesta licitació es van presentar les empreses licitadores que consten a
l’expedient. Es va analitzar la documentació general presentada i, acte seguit, es va
procedir a l’obertura del sobre electrònic B.
1. AVALUACIÓ DEL SOBRE B
D’acord amb l’establert en l’apartat M del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives (en endavant, PCA), els criteris avaluables mitjançant judicis
de valor d’aquest sobre B, són els següents:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR (NO
AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES): .........................................màx. 25 punts.
Dins d’aquest apartat es valoraran els següents aspectes:
A) Avaluació del servei de manteniment de les instal·lacions..........màx. 20 punts.
La puntuació s’atorgarà de conformitat amb els següents criteris:
a.1) Pla d’implementació: la puntuació màxima serà de 2,5 punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que, respectant els mínims establerts
en el plec de prescripcions tècniques, presentin de forma detallada un Pla de
d’implementació proposat amb les seves característiques funcionals, tècniques i
de mitjans emprats durant la implementació del servei: metodologia, model
organitzatiu, terminis i canals de comunicació.
a.2) Pla de devolució: la puntuació màxima serà de 2,5 punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que, respectant els mínims establerts
en el plec de prescripcions tècniques, presentin de forma detallada un Pla de de
devolució proposat amb les seves característiques funcionals, tècniques i de
mitjans emprats durant la devolució del servei: metodologia, model organitzatiu,
terminis i canals de comunicació.
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a.3) Metodologia i pla de treball del servei: la puntuació màxima serà de 15
punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que, respectant els mínims establerts
en el plec de prescripcions tècniques, presentin de forma detallada una
metodologia i pla de treball del servei d’acord amb el següent:
x

x
x
x
x

x
x

Adequació del pla de treball a les característiques de l’edifici, tenint en compte
l’activitat que s’hi desenvolupa i el nivell de freqüència d’usuaris. Es valorarà el pla
de serveis que es realitzin, el detall de com es prestarà el servei, quin serà
l’equipament del personal aportat per l’empresa adjudicatària, etc. Aquest pla ha
d’incloure el cronograma de la prestació d’aquest servei amb les seves
freqüències.
Detall del programa de manteniment preventiu/normatiu que efectuïn les
empreses.
Definició dels mecanismes d’adaptabilitat, si s’escau, als canvis produïts per
trasllats de les unitats, reajustament d’horaris del servei o altres.
Definició dels mitjans humans aportats i l’organització d’aquests, la capacitat de
l’empresa per a la cobertura de baixes laborals i de reacció davant de necessitats
no previstes.
Descripció del procediment de resolució d’incidències a partir del detall dels
diferents protocols davant d’una emergència o una incidència en les instal·lacions.
L’eficiència de l’escalat en el cas d’incidència, la matriu d’informats i responsables
durant un incident.
Definició dels mecanismes de reporting d’indicadors i seguiment amb l’ICGC
proposats per a garantir la qualitat del servei.
Descripció i acreditació de la gestió i qualitat del servei tenint en compte la
definició dels procediments associats, els indicadors, les propostes de canals de
comunicació amb l’usuari final i el responsable del contracte de l’ICGC.

B) Avaluació de la comunicació amb el sistema d’informació per realitzar la gestió
del servei .....................................................................................................màx. 3 punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que més facilitin la comunicació amb el
sistema d’informació per realitzar la gestió del servei.
C) Avaluació de les propostes de conservació de l’energia...................màx. 2 punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que justifiquin i o argumentin com poder
aconseguir una millora energètica de l’edifici, en especial sobre l’estalvi econòmic a
l’ICGC i minimització de l’impacte ambiental.
De conformitat amb l’establert a l’apartat L del quadre de característiques, totes aquelles
propostes tècniques que no arribin als 15 punts en relació als criteris no avaluables
mitjançant fórmules seran excloses de la licitació i el seu sobre C quedarà sense obrir.
No es valoraran les pàgines, de la proposta tècnica, que exerceixi del màxim
establert a l’annex 6.
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L’anàlisi detallat de cadascun dels criteris indicats anteriorment consta en el document de
l’anàlisi dels sobres B, de data 28 de març de 2019, que s`adjunta a aquest informe.
El resultat final de l’avaluació del contingut dels sobres B és el següent:
EMPRESA LICITADORA

PUNTUACIÓ
SOBRE B

AGEFRED, SL

23,50

BROCOLI, SL

6,00

CITELUM IBERICA, SA

5,50

COFELY ESPAÑA, SA

15,50

DOMINION INDUSTRY &
INFRAESTRUCTURES, SL

16,50

ECOCLIMA BARCELONA, SL

12,50

EIFFAGE ENERGIA, SLU

10,50

ISTEM SLU

18,00

MONCOBRA, SA

17,50

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU

18,50

Atès que les propostes tècniques de les empreses BROCOLI, SL, CITELUM IBERICA,
SA, ECOCLIMA BARCELONA, SL i EIFFAGE ENERGIA, SLU, no van superar la
puntuació mínima requerida de 15 punts, van quedar excloses de la licitació i el seu
sobre C no es va obrir.
2. AVALUACIÓ DEL SOBRE C
En data 2 d’abril de 2019, es va realitzar l’acte públic d’obertura dels sobres C, que
contenien les proposicions avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules de les empreses
licitadores admeses en aquest procediment.
2.1 Ofertes que superen l’import màxim de licitació
Abans de procedir a l’avaluació global, es va detectar que les ofertes econòmiques
presentades per les empreses AGEFRED SL i VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU
superaven l’import màxim de licitació establert respecte al criteri de valoració 4.1.a),
servei mensual de manteniment conductiu, normatiu, obligatori i preventiu.
D’acord amb l’acta de la mesa de contractació de data 2 d’abril de 2019, les empreses
abans esmentades van quedar excloses de la licitació per haver incorregut en un error
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manifest en relació a l’import de les seves proposicions econòmiques que impedeix
conèixer de manera fidedigna quin és el preu cert de la seva oferta.
2.2 Ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats.
Així mateix, es va detectar que les ofertes econòmiques presentades per les empreses
DOMINION INDUSTRY & INFRAESTRUCTURES SL, COFELY ESPAÑA, SA i ISTEM
SLU, eren susceptibles de considerar-se ofertes amb valors anormals o
desproporcionats. En conseqüència, per mitjà de l’espai que a tal efecte té l’eina “Sobre
Digital”, en data de 3 d’abril de 2019, l’ICGC va requerir a les empreses DOMINION
INDUSTRY & INFRAESTRUCTURES SL, COFELY ESPAÑA, SA i ISTEM SLU, les
justificacions oportunes, atorgant-les un termini màxim de 5 dies hàbils per presentar les
seves justificacions.
Les empreses COFELY ESPAÑA, SA i ISTEM SLU van respondre al requeriment en data
5 d’abril de 2019, i l’empresa DOMINION INDUSTRY & INFRAESTRUCTURES SL, una
vegada superat el termini per enviar la documentació demanada, no ha presentat cap
justificació.
Per mitjà de la Resolució del Director de data 26 d’abril de 2019, es va admetre la
proposta presentada per l’empresa COFELY ESPAÑA, SA i es va rebutjar la proposta
presentada per l’empresa ISTEM SLU, per considerar insuficient la documentació
justificativa de la seva oferta econòmica. Per aquest motiu, ja no pot ser tinguda en
compte a l’avaluació global del contracte. L’empresa DOMINION INDUSTRY &
INFRAESTRUCTURES SL va quedar exclosa del procediment de licitació per no
presentar cap justificació i, per aquest motiu, ja no pot ser tinguda en compte a
l’avaluació global del contracte.
2.3 Avaluació global de les ofertes.
D’acord amb l’establert en l’apartat M del quadre de característiques del PCA, els
criteris avaluables mitjançant fórmules d’aquest sobre C, és el següent:
CRITERIS VALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES: ...........................màx. 75 punts.

1.1. La proposta econòmica del servei mensual del manteniment conductiu, normatiu
obligatori i preventiu: la puntuació màxima serà de 53 punts.
Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar l’oferta de manera que la
més econòmica se li assignen 53 punts. Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació
obtinguda mitjançant la següent expressió:
Puntuació de cada oferta

=

53 x preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es valora
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La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
Per tal de determinar si una oferta està incursa en valors anormals o desproporcionats,
s’aplicarà l’establert a la clàusula 21 d’aquest PCA.
1.2 La proposta econòmica del servei del manteniment correctiu: la puntuació màxima
serà de 17 punts.
Imports màxims
MO

CATEGORIES PER A QUALSEVOL OFICI:

MO1
MO2

Oficial de primera
Ajudant
Servei d’Assistència
(qualsevol marca)

MO3

Tècnica

oficial

SAT

Laborable
diürn
33,00 €/h
27,00 €/ h
80,00 €/h

Aquest apartat es valorarà de la següent manera:
MO

CATEGORIES PER A QUALSEVOL OFICI:

MO1
MO2

Oficial de primera
Ajudant
Servei d’Assistència
(qualsevol marca)

MO3

Tècnica

oficial

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
8
6

SAT

3

Per obtenir les puntuacions econòmiques per cadascun d’aquests apartats
s’utilitzarà la fórmula següent:
ܲ ܱ݅ܺܯ×݅ܿܽݑݐ݊ݑൌ ܲ ܱܺܯܽ݉݅ݔ݉×݅ܿܽݑݐ݊ݑ

ܱܲ݉ܺܯܽݐݎ݂݁ݑ݁ݎÀ݊݅݉ܽ
ܱܲ݅ܺܯܽݐݎ݂݁ݑ݁ݎ

On:
 = ܱܺܯMà d’Obra, essent X de l’1 al 3 al quadre anterior
݅ = Oferta econòmica que es valora
2. Descompte en el preu del material: la puntuació màxima serà de 3 punts.
Descompte en tant per cent sobre el preus de referència de l’ITEC (Institut de Tecnologia
de la Informació).
Per obtenir les puntuacions es procedirà a avaluar l’oferta de manera que la que aplica el
descompte més alt se li assignen 3 punts. Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació
obtinguda mitjançant la següent expressió:
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Puntuació de cada oferta

=

3 x Descompte oferta que es valora
Descompte màxim

3) Foment a la contractació femenina: la puntuació serà de 2 punts.
La puntuació s’atorgarà de conformitat amb els següents criteris:
x
x

Que el responsable tècnic sigui una dona.................................................1 punt
Que l’oficial instal·lador sigui una dona......................................................1 punt

Una vegada aplicats els criteris esmentats, la valoració de les ofertes, de les empreses
licitadores que poden participar en la fase d’avaluació global de les ofertes, és la següent:
1.1. La proposta econòmica del servei mensual del manteniment conductiu, normatiu
obligatori i preventiu.
Import ofert
(IVA no inclòs)

Valoració oferta
econòmica

COFELY ESPAÑA, SA

60.413,09 €

53,00

MONCOBRA, SA

61.388,51 €

52,16

EMPRESA LICITADORA

1.2 La proposta econòmica del servei del manteniment correctiu.
EMPRESA LICITADORA

COFELY ESPAÑA, SA

MONCOBRA, SA

Import ofert
(IVA no inclòs)

Puntuació

MO1 = 17,45 €/h

8,00

MO2 = 16,95 €/h

6,00

MO3 = 59,00 €/h

3,00

MO1 = 24,98 €/h

5,59

MO2 = 20,83 €/h

4,88

MO3 = 74,57 €/h

2,37
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2. Descompte en el preu del material
Descompte
ofert

Puntuació

COFELY ESPAÑA, SA

40,00%

3,00

MONCOBRA, SA

28,75 %

2,16

EMPRESA LICITADORA

3) Foment a la contractació femenina

EMPRESA LICITADORA

Foment contractació
femenina

Puntuació

Responsable tècnic = SI

1,00

Oficial instal·lador = SI

1,00

Responsable tècnic = SI

1,00

Oficial instal·lador = SI

1,00

COFELY ESPAÑA, SA

MONCOBRA, SA

TOTAL PUNTUACIÓ SOBRE C
EMPRESA LICITADORA

Puntuació criteri Puntuació criteri Puntuació criteri Puntuació criteri
valoració 1.1)
valoració 1.2)
valoració 2)
valoració 3)

TOTAL
puntuació
sobre C

COFELY ESPAÑA, SA

53,00

17,00

3,00

2,00

75,00

MONCOBRA, SA

52,16

12,84

2,16

2,00

69,16

3. PUNTUACIÓ FINAL
D’acord amb l’establert en el PCA, el mètode per determinar l’oferta amb millor relació
qualitat-preu, és la suma dels diferents punts assignats en els diferents apartats dels
criteris de valoració.
En conseqüència, la classificació de les ofertes per ordre decreixent d’importància és la
següent:
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EMPRESA LICITADORA

PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
SOBRE B
SOBRE C

COFELY ESPAÑA, SA

15,50

75,00

MONCOBRA, SA

17,50

69,16

TOTAL
90,50
86,66

De la suma de les puntuacions obtingudes en ambdós sobres, es determina que l’oferta
de l’empresa COFELY ESPAÑA, SA, presenta la millor relació qualitat-preu i, en
conseqüència, es proposa a l’òrgan de contractació com a empresa adjudicatària.

Ignasi
Santiveri
Mestre
(AUT)

Signat digitalment per
Ignasi Santiveri Mestre
(AUT) Data: 2019.05.02
15:58:37 +02'00'

Ignasi Santiveri i Mestre
Cap d’Unitat d’Infraestructures
i Manteniment

Joan Sendra
Tarrida
(AUT)

Signat digitalment
per Joan Sendra
Tarrida (AUT)
Data: 2019.05.03
09:21:56 +02'00'

Joan Sendra i Tarrida
Subdirector General de Serveis

Barcelona, 2 de maig de 2019
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