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INFORME PROPOSTA SOBRE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AUTOMÀTICS DE LES
OFERTES PRESENTADES AL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DEL PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER NOU,
ENTRE MAGALLANES I CARRER SANT GAIETÀ

La relació d’ofertes presentades a aquest negociat és la següent:
Núm. Empreses
1

EXNIR SL

Proposta
103.881,09

IVA
21.815,03

Total
125.696,12

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
En l’aplicació pressupostària 4U045 1531 60902 – Altres invers noves urbanització c. Nou document A220150013689 existeix consignació suficient per fer front al pressupost base de
licitació de 173.278,35 € IVA inclòs.

VALORACIÓ ECONÒMICA
En la clàusula 9 del plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació
s’indica que l’obra s’adjudicarà a la proposta més econòmica.
El preu total ofert es valorarà fins a 100 punts. La màxima puntuació, de 100 punts, l’obté
l’oferta més econòmica. Amb 0 punts es valorarà l’oferta base. La resta d’ofertes es
valoraran proporcionalment seguint la següent fórmula:
Pi = Pmàx *
Pi
Pmàx
Bi
Bmàx.

Bi __
Bmàx.

= Puntuació de l’oferta a valorar
= Puntuació màxima (100 punts)
= Baixa de l’oferta a valorar
= Baixa màxima

Es tindran en compte els supòsits de baixa temerària d’acord al que es prescriu al Plec de
clàusules administratives objecte d’aquest contracte.
Les ofertes per sobre del valor de la licitació seran rebutjades.

RESULTATS
De l’aplicació d’aquest criteri de valoració se’n desprenen les següents puntuacions:
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Núm. Empreses
1

Total

EXNIR SL

Baixa

103.881,09

39.324,16

Puntuac.
proposta
100,0

CÀLCUL DE LA PUNTUACIÓ
Concepte

Import

Oferta base

143.205,25

Puntuació màxima

100,00

Baixa màxima

39.324,16

BAIXES DESPROPORCIONADES
En la clàusula 8.3 del ple de clàusules administratives que regulen aquesta contractació
s’indica que la consideració d'una o diverses ofertes econòmiques amb valors anormals o
desproporcionades s'apreciarà d’acord amb els paràmetres objectius que s’estableixen
reglamentàriament a l’efecte d'allò establert en l'article 152 TRLCSP.
Segons allò establert a l’article 85.1 del RGLCAP “Quan, en cas que hi concorri un sol
licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals.”
Núm. Empreses
1

Total

EXNIR SL

103.881,09

Oferta base

143.205,25

% de
baixa

Baixa
>25%

27,5%

SI

L’oferta presentada per EXNIR SL es considera desproporcionada segons aquests
paràmetres. S’actuarà segons allò establert a l’article 152 de TRLCSP.
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