Informe d’avaluació econòmica
procediment obert simplificat
CONTR/2021/342 (FGC)
CONTR/2021/343 (VTER)

INFORME DE VALORACIÓ
ECONÒMICA I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT REF. POS76/21
PER AL CONTRACTE DELS TREBALLS DE PINTURA EN EDIFICIS,
DEPENDÈNCIES I EQUIPAMENTS A LES EXPLOTACIONS
D’FGC TURISME I MUNTANYA
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1

ANTECEDENTS

En data 7 de setembre de 2021 es publica la licitació per procediment obert simplificat de ref. POS76/21 per a la
contractació dels treballs de pintura en edificis, dependències i equipaments a les explotacions d’FGC Turisme i
Muntanya, amb un import de licitació de:
Lot

Pressupost

Lot 1 – La Molina
Lot 2.1 – Vall de Núria
Lot 2.2 – Ferrocarril Turístic de l’Alt
Llobregat
Lot 3.1 - Espot
Lot 3.2 – Port Ainé
Lot 4 - Vallter
Pressupost de licitació (abans IVA)
IVA 21%
Pressupost de licitació (amb IVA)

12.000,00 €
41.100,00 €
1.400,00 €
5.000,00 €
8.500,00 €
15.400,00 €
83.400,00 €
17.514,00 €
100.914,00 €

El valor estimat de la licitació ascendeix a 99.950,00 €, abans d’IVA
L’import previst per a possibles modificacions: 16.550,00 €, abans d’IVA, per atendre treballs que no s’han pogut
preveure en el moment de la licitació, que han pogut sorgir de forma addicional i no prevista o que són necessaris
per a la correcta execució del contracte, així com necessitats de treballs derivats de la incorporació de noves
instal·lacions. La modificació no suposarà l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
El termini d’execució s’estableix en 1 any.
Finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes en data 28 de setembre de 2021 i efectuada l’obertura del seu
sobre únic el 1 d’octubre de 2021 de les ofertes presentades i admeses, el resultat ha estat el següent:
Lot 1 – La Molina

EMPRESA

DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA

OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
INTERIOR

OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
EXTERIOR

OFERTA %
DESCOMPTE
BARANES I
SERRALLERIA

OFERTA %
DESCOMPTE
FUSTES

OFERTA %
OFERTA %
DESCOMPTE
DESCOMPTE
MITJANS
APARCAMENTS
AUXILIARS

ANGUITA APLICACIONS
DE PINTURA SL

Admesa

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

EXPERT LINE SL

Admesa

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

IMESAPI SA

Admesa

12,00%

10,00%

8,00%

8,00%

5,00%

20,00%

PROJECTES MICMA SL

Admesa

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%
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Lot 2 – Vall de Núria i Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat

EMPRESA

DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA

OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
INTERIOR

OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
EXTERIOR

OFERTA %
DESCOMPTE
BARANES I
SERRALLERIA

OFERTA %
DESCOMPTE
FUSTES

OFERTA %
OFERTA %
DESCOMPTE
DESCOMPTE
MITJANS
APARCAMENTS
AUXILIARS

ANGUITA APLICACIONS
DE PINTURA SL

Admesa

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

EXPERT LINE SL

Admesa

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

IMESAPI SA

Admesa

7,00%

5,00%

5,00%

5,00%

2,00%

5,00%

PROJECTES MICMA SL

Admesa

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
INTERIOR

OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
EXTERIOR

OFERTA %
DESCOMPTE
BARANES I
SERRALLERIA

OFERTA %
DESCOMPTE
FUSTES

Lot 3 – Espot i Port Ainé

EMPRESA

DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA

OFERTA %
OFERTA %
DESCOMPTE
DESCOMPTE
MITJANS
APARCAMENTS
AUXILIARS

EXPERT LINE SL

Admesa

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

IMESAPI SA

Admesa

7,00%

5,00%

5,00%

5,00%

2,00%

5,00%

OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
INTERIOR

OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
EXTERIOR

OFERTA %
DESCOMPTE
BARANES I
SERRALLERIA

OFERTA %
DESCOMPTE
FUSTES

Lot 4 – Vallter

EMPRESA

DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA

OFERTA %
OFERTA %
DESCOMPTE
DESCOMPTE
MITJANS
APARCAMENTS
AUXILIARS

EXPERT LINE SL

Admesa

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

IMESAPI SA

Admesa

12,00%

10,00%

8,00%

8,00%

5,00%

20,00%

PROJECTES MICMA SL

Admesa

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Quan a les ofertes és un percentatge de descompte, la fórmula per al càlcul de les ofertes anormals/desproporcionades
que preveu el plec de la present licitació no es pot aplicar ( atès que els paràmetres es preveuen per aplicar sobre un preu)
i, per tant, no es pot valorar si hi ha ofertes anormals.
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2. VALORACIÓ CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
LOT 1 - LA MOLINA
Els criteris de valoració es divideixen en:
Criteris de valoració de la licitació
(Plec Administratiu)
Econòmics: 50 punts
Tècnics: 50 punts

VALORACIÓ ECONÒMICA
1.

Major descompte treball de pintura plàstica sobre parament interior : fins a 15 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintura plàstica sobre parament interior (Annex 1 del plec tècnic),
amb un descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de
l’1 % obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 15
punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͳͷൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
El percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
INTERIOR

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

5,00%

3,75

EXPERT LINE SL

20,00%

15,00

IMESAPI SA

12,00%

9,00

PROJECTES MICMA SL

20,00%

15,00

EMPRESA

2.

Major descompte treball de pintura plàstica sobre parament exterior: fins a 10 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintura plàstica sobre parament exterior (Annex 1 del plec tècnic),
amb un descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de
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l’1 % obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 10
punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͳͲൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
EXTERIOR

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

5,00%

2,50

EXPERT LINE SL

20,00%

10,00

IMESAPI SA

10,00%

5,00

PROJECTES MICMA SL

20,00%

10,00

EMPRESA

3.

Major descompte treball de pintat de baranes i serralleria: fins a 8 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintat de baranes i serralleria (Annex 1 del plec tècnic), amb un
descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 %
obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 8 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͺൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
BARANES I
SERRALLERIA

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

5,00%

2,00

EXPERT LINE SL

20,00%

8,00

IMESAPI SA

8,00%

3,20

PROJECTES MICMA SL

20,00%

8,00

EMPRESA
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4.

Major descompte treball de Pintat Fustes interiors i exteriors: fins a 8 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintat de fustes interiors i exteriors (Annex 1 del plec tècnic), amb
un descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 %
obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 8 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͺൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
FUSTES

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

5,00%

2,00

EXPERT LINE SL

20,00%

8,00

IMESAPI SA

8,00%

3,20

PROJECTES MICMA SL

20,00%

8,00

EMPRESA

5.

Major descompte treball de pintat d’aparcaments: fins a 5 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintat d’aparcaments (Annex 1 del plec tècnic), amb un descompte
mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 % obtindrà zero
punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 5 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͷൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
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OFERTA %
DESCOMPTE
APARCAMENTS

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

5,00%

1,25

EXPERT LINE SL

20,00%

5,00

IMESAPI SA

5,00%

1,25

PROJECTES MICMA SL

20,00%

5,00

EMPRESA

6.

Major descompte en la disposició mitjans auxiliars: fins a 4 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) en la disposició de mitjans auxiliars (Annex 1 del plec tècnic), amb un descompte
mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 % obtindrà zero
punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 4 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͶൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
MITJANS AUXILIARS

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

5,00%

1,00

EXPERT LINE SL

20,00%

4,00

IMESAPI SA

20,00%

4,00

PROJECTES MICMA SL

20,00%

4,00

EMPRESA
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Resum Valoració Econòmica

EMPRESA

PUNTUACIÓ
TOTAL

ANGUITA APLICACIONS DE PINTURA SL

12,50

EXPERT LINE SL

50,00

IMESAPI SA

25,65

PROJECTES MICMA SL

50,00

VALORACIÓ TÈCNICA
Criteris objectius tècnics: fins a 50 punts
IMPORTANT: Seran excloses les empreses que obtinguin una puntuació inferior a 30 punts (60%)
1.

Criteris referents a l’experiència del personal: Fins a 20 punts
a) Experiència addicional del Oficial de 1a pintor: fins a 11 punts
Es valorarà que el licitador acrediti experiència addicional a la mínima sol·licitada com a solvència tècnica
(4 anys) de l’oficial de 1a pintor, d’acord amb el següent criteri: 1 punt per cada any addicional acreditat
fins a un màxim de 11 punts.
 ݀ݕ݊ܣᇱ ݁݅ݎ݁ݔ°݊ܿ݅ܽܽ݀݀݅ܿ݅ ݈݈݁݀ܽ݊ᇱ  ݎݐ݊݅ܽͳ݈݂ܽ݅ܿ݅ൌ ͳݐ݊ݑ
EXPERIÈNCIA
TOTAL

SOLVÈNCIA

EXPERIÈNCIA
ADDICIONAL

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

16

4

12

11,00

EXPERT LINE SL

17

4

13

11,00

IMESAPI SA

25

4

21

11,00

PROJECTES MICMA SL

26

4

22

11,00

EMPRESA

b) Experiència addicional de l’ajudant de pintor: fins a 9 punts
Es valorarà que el licitador acrediti experiència addicional a la sol·licitada com a solvència tècnica (3 anys)
de l’ajudant de pintor, d’acord al següent criteri: 1 punt per cada any addicional acreditat fins a un màxim
de 9 punts.
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 ݀ݕ݊ܣᇱ ݁݅ݎ݁ݔ°݈݈݊ܿ݅ܽܽ݀݀݅ܿ݅݁݀ܽ݊ᇱ ݆ܽ ݎݐ݊݅݁݀ݐ݊ܽ݀ݑൌ ͳݐ݊ݑ
EXPERIÈNCIA
TOTAL

SOLVÈNCIA

EXPERIÈNCIA
ADDICIONAL

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

16

3

13

9,00

EXPERT LINE SL

13

3

10

9,00

IMESAPI SA

25

3

22

9,00

PROJECTES MICMA SL

20

3

17

9,00

EMPRESA

2.

Oferta en concepte de menor termini de resposta (en hores) davant d’una incidència: Fins a 10 punts
Oferta en concepte de reducció de termini de resposta (en hores) en la resolució d’incidències (48 hores
segons plec tècnic) amb un topall mínim de 2 hores. El licitador que proposi el menor termini en hores
obtindrà la màxima puntuació El licitador que ofereixi 48 hores obtindrà zero punts. A la resta de
propostes, se’ls assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:
ܲ ݏݐܽ݃ݎݐܽݏݐ݊ݑൌ

ܽݐݏݏ݁ݎ݁݀݅݊݅݉ݎ݁ݐݎ݊݁ܯሺ݄ݏ݁ݎሻݐܽݐݎ݂݁
Ͳͳݔ
݈ܶ݁݁݀݅݊݅݉ݎᇱ ܽݑݐ݊ݑݏ݁݁ݑݍܽݐݎ݂݁

TERMINI DE
RESPOSTA
OFERTADA

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

2 hores

10,00

EXPERT LINE SL

0 hores

0,00

IMESAPI SA

2 hores

10,00

PROJECTES MICMA SL

5 hores

4,00

EMPRESA

Segons el punt 5.3 del plec tècnic d’aquesta licitació, en cas d’incidències sobrevingudes l’adjudicatari haurà d’estar en
disposició de treballar en les dependències de FGC en un màxim de 48 hores. L’empresa EXPERT LINE SL oferta un termini
de resposta davant d’incidència sobrevinguda de 2 hores. Atesa la ubicació de la seu de l’empresa, en data 1 d’octubre
se li requereix la seva ratificació al respecte. L’empresa en la mateixa data respon que ha interpretat erròniament el criteri
i els hi és impossible complir amb el termini ofertat i personar-se a les instal·lacions en un termini inferior a 12 hores.
Tenint en compte que no es pot modificar l’oferta tècnica es puntua en 0 punts.

3.

Condicions de qualitat social basada en les condicions laborals dels treballadors: Fins a 6 punts
El licitador que acrediti el major percentatge (a puntuar a partir del 50%) del personal adscrit a la plantilla
física anual de l’empresa amb contracte laboral indefinit en el moment de formalitzar el contracte, se li
assignarà la màxima puntuació. A la resta se’ls assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la
següent fórmula:
ܲ ݏݐܽ݃ݎݐܽݏݐ݊ݑൌ 

Ψܾ݈ܽ݉ܿܽݐ݂݅݊݅݁݀݊݅݁ݐܿܽݎݐ݊ᇱ ݁ ݈݁݀݅ݑݍᇱ ܽݑݐ݊ݑݏ݁݁ݑݍܽݐݎ݂݁
ݔ
ݎ݆ܽܯΨܾ݈ܽ݉ܿܽݐ݂݅݊݅݁݀݊݅݁ݐܿܽݎݐ݊ᇱ ݁ݐܽݐݎ݂݁݅ݑݍ
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Haurà de mantenir-se el percentatge ofertat durant tot el termini d’execució dels treballs.

EMPRESA

4.

% INDEFINITS

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

100%

6,00

EXPERT LINE SL

100%

6,00

IMESAPI SA

75,00%

4,50

PROJECTES MICMA SL

85,00%

5,10

Qualitat de la pintura: Fins a 6 punts
En funció de la qualitat de la pintura ofertada i de les seves característiques es puntuaran fins a 6 punts
repartits de la següent forma:
a) Resistència al fregament humit (segons normativa DIN EN 13-300): fins a 3 punts
ͳ݁ݏݏ݈ܽܥǣ  ݁݀ݐݏܽ݃ݏ݁ܦ൏ ͷ ݏ݁݀ܽ݃݁ݎ݂ͲͲʹܾ݉ܽ݉ݑൌ ͵ݏݐ݊ݑ
ʹ݁ݏݏ݈ܽܥǣ ݁݀ݐݏܽ݃ݏ݁ܦͷ ݅݉ݑ൏ ʹͲ ݏ݁݀ܽ݃݁ݎ݂ͲͲʹܾ݉ܽ݉ݑൌ ʹݏݐ݊ݑ
͵݁ݏݏ݈ܽܥǣ  ݁݀ݐݏܽ݃ݏ݁ܦ൏ Ͳܾ݉ܽ݉ݑͶͲ݂ ݏ݁݀ܽ݃݁ݎൌ ͳݐ݊ݑ
݁ݏݏ݈ܽܥͶ݅݁ݏݏ݈ܽܥͷ ൌ Ͳݏݐ݊ݑ
b) Compostos orgànics volàtils màxims (COV) (segons normativa directiva VOC-2007/2010, màxim
30g/L): fins a 3 punts
 ܸܱܥ Ͷ݃Τ ܮൌ ͵ݏݐ݊ݑ
Ͷ݃Τ ܮ൏  ܸܱܥ  ͺ݃Τ ܮൌ ʹݏݐ݊ݑ
ͺ݃Τ ܮ൏  ܸܱܥ൏ ʹͲ݃Τ ܮൌ ͳݐ݊ݑ
 ܸܱܥ ʹͲ݃Τ ܮൌ Ͳݏݐ݊ݑ

RESISTÈNCIA AL
FREGAMENT
HUMIT OFERTADA

COMPOSTOS
ORGÀNICS
VOLÀTILS
OFERTATS

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

Classe 1

<4g/l

6,00

EXPERT LINE SL

Classe 1

<4g/l

6,00

IMESAPI SA

Classe 1

<4g/l

6,00

PROJECTES MICMA SL

Classe 1

<4g/l

6,00

EMPRESA

5.

Condicions d’igualtat de gènere: Fins a 4 punts
Es valorarà el licitador que disposi de major percentatge de dones adscrites a l’execució del contracte. El
licitador que presenti la major proporció de nombre de dones adscrites a l’equip de treball , se li assignarà
la màxima puntuació. A la resta de licitadors se’ls assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la
següent fórmula:

Informe d’avaluació econòmica
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ܲ ݏݐܽ݃ݎݐܽݏݐ݊ݑൌ

Ψ݀ ݈ܽݏ݁ݐ݅ݎܿݏ݀ܽݏ݁݊ᇱ ݁ ݈݁݀݅ݑݍᇱ ܽݑݐ݊ݑݏ݁݁ݑݍܽݐݎ݂݁
ݔͶ
ݎ݆ܽܯΨ݀ ݈ܽݏ݁ݐ݅ݎܿݏ݀ܽݏ݁݊ᇱ ݁ݐܽݐݎ݂݁݅ݑݍ

EMPRESA

% DONES EN L’EQUIP

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE PINTURA SL

0,00%

0,00

EXPERT LINE SL

50,00%

4,00

IMESAPI SA

25,00%

2,00

PROJECTES MICMA SL

5,00%

0,40

L’acreditació es realitzarà mitjançant la presentació d’una declaració responsable.
6.

Condicions mediambientals: Fins a 2 punts
Adscripció a l’execució del contracte de metodologia que redueixi l’impacte al medi ambient:
a) Disposar d’un pla de gestió de residus per assegurar-ne la correcte gestió.
 ݀×݅ܿ݅ݏݏ݅ܦᇱ ݈݊݁ݎ݈ܽܿ݅ܽܽݏݑ݀݅ݏ݁ݎ݁݀×݅ݐݏ݈݁݃݁݀ܽ݊ݑᇱ ݁ ݁ݐܿܽݎݐ݈݊ܿ݁݀×݅ܿݑܿ݁ݔൌ ͳݐ݊ݑ
b) Compromís d’utilització de vehicles elèctrics o de baix consum que considerin adequats per
garantir el treball de supervisió, trasllat de maquinària, tasques d’especialista, etc.

݉ݎ݉ܥÀ ݀ݏᇱ ݈݈݄݁݁ܿ݅݁ݒͳ݁݀×݅ܿܽݖݐ݈݅݅ݐݑ°ܿ݉ݑݏ݊ܿݔܾ݅ܽ݁݀ܿ݅ݎݐሺ݀݅Ͳݑ݅ݐ݊݅ݐݏǡ ܶܩܦ݈ܽ݁݀ܥܱܥܧሻ ൌ ͳݐ݊ݑ
݉ݎ݉ܥÀ ݀ݏᇱ ݉ݑݏ݊ܿݔܾ݈݄݅ܽ݁݀݁ܿ݅݁ݒͳ݁݀×݅ܿܽݖݐ݈݅݅ݐݑሺ݀݅ܶܩܦ݈ܽ݁݀ܤݑ݅ݐ݊݅ݐݏሻ ൌ Ͳǡͷݏݐ݊ݑ
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació d’una declaració responsable per part del
licitador on s’indicarà el nombre de vehicles amb distintiu 0; ECO o C de la DGT, que es compromet a
adscriure a l’execució del contacte abans de la seva formalització. En cas de ser adjudicatari adjuntarà la
fitxa tècnica amb el marcatge CE de cada vehicle.

EMPRESA

DISPOSAR
D’UN PLA DE
GESTIÓ DE
RESIDUS

DISPOSAR
D’UN
VEHICLE
ELECTRIC O
DE BAIX
CONSUM

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE PINTURA SL

NO

NO

0,00

EXPERT LINE SL

SI

SI

2,00

IMESAPI SA

SI

SI

2,00

PROJECTES MICMA SL

SI

SI

2,00

Informe d’avaluació econòmica
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7.

Vestuari del personal adscrit al contracte complint amb els requisits de limitació de presència de
substàncies nocives: fins a 2 punts
Es valorarà que la roba de treball del personal adscrit al contracte compleixi amb els requisits de limitació
de la presència de substàncies nocives en el producte final, tal com defineix l’Estàndard de certificació
OekoTex 100. Es valorarà amb 1 punt per cadascun dels tipus articles (samarretes, bates, pantalons,
sabatilles, etc.) de vestuari que compleixi amb els requisits que es comprometi a servir als treballadors.

ܲ݁ܽ݀݁ݏ݁ݎ݈ܽ݁݀×݅ܿܽݐ݈݅݉݅݁݀ݐ݅ݏ݅ݑݍ݁ݎ݈ܾ݁݉ܽݔ݈݅݁݉ܿ݁ݑݍ݅ݎܽݑݐݏ݁ݒ°݈݂݊ܿ݅ܽ݀݁ܽ݊݅݁ݐܿݑ݀ݎ݈݁݊݁ݏ݁ݑݍ݅݉݅ݑݍݏ݁݅ܿ݊ݐݏܾݑݏ
ൌ ͳݐ݊ݑ
Per ser valorats caldrà declaració del representat de l’empresa amb una relació dels articles de vestuari
que es compromet a aportar, el proveïdor que el subministra i els certificats amb que s’acredita
(Acreditació Certificat Made in Green, Estàndard 100 o equivalent)
PECES DE
VESTUARI
OFERTADES

EMPRESA

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE PINTURA SL

0

0,00

EXPERT LINE SL

2

2,00

IMESAPI SA

3

2,00

PROJECTES MICMA SL

7

2,00

Resum Valoració Tècnica

EMPRESA

PUNTUACIÓ
TOTAL

ANGUITA APLICACIONS DE PINTURA SL

42,00

EXPERT LINE SL

40,00

IMESAPI SA

46,50

PROJECTES MICMA SL

39,50

Les ofertes presentades per les empreses ANGUITA APLICACIONS DE PINTURA SL, EXPERT LINE SL, IMESAPI SA
i PROJECTES MICMA SL assoleixen el llindar mínim exigit del 60% (30 punts) de puntuació tècnica objectiva i
subjectiva segons punt 5.1.2 del Plec de Clàusules Administratives d’aquesta licitació.
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LOT 2 - VALL DE NÚRIA I FERROCARRIL TURISTIC DE L’ALT LLOBREGAT
Els criteris de valoració es divideixen en:
Criteris de valoració de la licitació
(Plec Administratiu)
Econòmics: 50 punts
Tècnics: 50 punts

VALORACIÓ ECONÒMICA
1.

Major descompte treball de pintura plàstica sobre parament interior : fins a 15 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintura plàstica sobre parament interior (Annex 1 del plec tècnic),
amb un descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de
l’1 % obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 15
punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͳͷൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
El percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
INTERIOR

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

5,00%

3,75

EXPERT LINE SL

20,00%

15,00

IMESAPI SA

7,00%

5,25

PROJECTES MICMA SL

20,00%

15,00

EMPRESA

2.

Major descompte treball de pintura plàstica sobre parament exterior: fins a 10 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintura plàstica sobre parament exterior (Annex 1 del plec tècnic),
amb un descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de
l’1 % obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 10
punts.
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A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͳͲൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
EXTERIOR

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

5,00%

2,50

EXPERT LINE SL

20,00%

10,00

IMESAPI SA

5,00%

2,50

PROJECTES MICMA SL

20,00%

10,00

EMPRESA

3.

Major descompte treball de pintat de baranes i serralleria: fins a 8 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintat de baranes i serralleria (Annex 1 del plec tècnic), amb un
descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 %
obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 8 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͺൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
BARANES I
SERRALLERIA

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

5,00%

2,00

EXPERT LINE SL

20,00%

8,00

IMESAPI SA

5,00%

2,00

PROJECTES MICMA SL

20,00%

8,00

EMPRESA

Informe d’avaluació econòmica
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4.

Major descompte treball de Pintat Fustes interiors i exteriors: fins a 8 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintat de fustes interiors i exteriors (Annex 1 del plec tècnic), amb
un descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 %
obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 8 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͺൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
FUSTES

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

5,00%

2,00

EXPERT LINE SL

20,00%

8,00

IMESAPI SA

5,00%

2,00

PROJECTES MICMA SL

20,00%

8,00

EMPRESA

5.

Major descompte treball de pintat d’aparcaments: fins a 5 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintat d’aparcaments (Annex 1 del plec tècnic), amb un descompte
mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 % obtindrà zero
punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 5 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͷൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
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OFERTA %
DESCOMPTE
APARCAMENTS

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

5,00%

1,25

EXPERT LINE SL

20,00%

5,00

IMESAPI SA

2,00%

0,50

PROJECTES MICMA SL

20,00%

5,00

EMPRESA

6.

Major descompte en la disposició mitjans auxiliars: fins a 4 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) en la disposició de mitjans auxiliars (Annex 1 del plec tècnic), amb un descompte
mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 % obtindrà zero
punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 4 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͶൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
MITJANS
AUXILIARS

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

5,00%

1,00

EXPERT LINE SL

20,00%

4,00

IMESAPI SA

5,00%

1,00

PROJECTES MICMA SL

20,00%

4,00

EMPRESA

Informe d’avaluació econòmica
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Resum Valoració Econòmica

EMPRESA

PUNTUACIÓ
TOTAL

ANGUITA APLICACIONS DE PINTURA SL

12,50

EXPERT LINE SL

50,00

IMESAPI SA

13,25

PROJECTES MICMA SL

50,00

VALORACIÓ TÈCNICA
Criteris objectius tècnics: fins a 50 punts
IMPORTANT: Seran excloses les empreses que obtinguin una puntuació inferior a 30 punts (60%)
1.

Criteris referents a l’experiència del personal: Fins a 20 punts
a) Experiència addicional del Oficial de 1a pintor: fins a 11 punts
Es valorarà que el licitador acrediti experiència addicional a la mínima sol·licitada com a solvència tècnica
(4 anys) de l’oficial de 1a pintor, d’acord amb el següent criteri: 1 punt per cada any addicional acreditat
fins a un màxim de 11 punts.
 ݀ݕ݊ܣᇱ ݁݅ݎ݁ݔ°݊ܿ݅ܽܽ݀݀݅ܿ݅ ݈݈݁݀ܽ݊ᇱ  ݎݐ݊݅ܽͳ݈݂ܽ݅ܿ݅ൌ ͳݐ݊ݑ

EXPERIÈNCIA
TOTAL

SOLVÈNCIA

EXPERIÈNCIA
ADDICIONAL

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

16

4

12

11,00

EXPERT LINE SL

17

4

13

11,00

IMESAPI SA

25

4

21

11,00

PROJECTES MICMA SL

26

4

22

11,00

EMPRESA

b) Experiència addicional de l’ajudant de pintor: fins a 9 punts
Es valorarà que el licitador acrediti experiència addicional a la sol·licitada com a solvència tècnica (3 anys)
de l’ajudant de pintor, d’acord al següent criteri: 1 punt per cada any addicional acreditat fins a un màxim
de 9 punts.
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 ݀ݕ݊ܣᇱ ݁݅ݎ݁ݔ°݈݈݊ܿ݅ܽܽ݀݀݅ܿ݅݁݀ܽ݊ᇱ ݆ܽ ݎݐ݊݅݁݀ݐ݊ܽ݀ݑൌ ͳݐ݊ݑ
EXPERIÈNCIA
TOTAL

SOLVÈNCIA

EXPERIÈNCIA
ADDICIONAL

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

16

3

13

9,00

EXPERT LINE SL

13

3

10

9,00

IMESAPI SA

25

3

22

9,00

PROJECTES MICMA SL

20

3

17

9,00

EMPRESA

2.

Oferta en concepte de menor termini de resposta (en hores) davant d’una incidència: Fins a 10 punts
Oferta en concepte de reducció de termini de resposta (en hores) en la resolució d’incidències (48 hores
segons plec tècnic) amb un topall mínim de 2 hores. El licitador que proposi el menor termini en hores
obtindrà la màxima puntuació El licitador que ofereixi 48 hores obtindrà zero punts. A la resta de
propostes, se’ls assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:
ܲ ݏݐܽ݃ݎݐܽݏݐ݊ݑൌ

ܽݐݏݏ݁ݎ݁݀݅݊݅݉ݎ݁ݐݎ݊݁ܯሺ݄ݏ݁ݎሻݐܽݐݎ݂݁
Ͳͳݔ
݈ܶ݁݁݀݅݊݅݉ݎᇱ ܽݑݐ݊ݑݏ݁݁ݑݍܽݐݎ݂݁
TERMINI DE
RESPOSTA
OFERTADA

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

2 hores

10,00

EXPERT LINE SL

0 hores

0,00

IMESAPI SA

2 hores

10,00

PROJECTES MICMA SL

5 hores

4,00

EMPRESA

Segons el punt 5.3 del plec tècnic d’aquesta licitació, en cas d’incidències sobrevingudes l’adjudicatari haurà d’estar
en disposició de treballar en les dependències de FGC en un màxim de 48 hores. L’empresa EXPERT LINE SL oferta
un termini de resposta davant d’incidència sobrevinguda de 2 hores. Atesa la ubicació de la seu de l’empresa, en data
1 d’octubre se li requereix la seva ratificació al respecte. L’empresa en la mateixa data respon que ha interpretat
erròniament el criteri i els hi és impossible complir amb el termini ofertat i personar-se a les instal·lacions en un
termini inferior a 12 hores. Tenint en compte que no es pot modificar l’oferta tècnica es puntua en 0 punts

3.

Condicions de qualitat social basada en les condicions laborals dels treballadors: Fins a 6 punts
El licitador que acrediti el major percentatge (a puntuar a partir del 50%) del personal adscrit a la plantilla
física anual de l’empresa amb contracte laboral indefinit en el moment de formalitzar el contracte, se li
assignarà la màxima puntuació. A la resta se’ls assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la
següent fórmula:
ܲ ݏݐܽ݃ݎݐܽݏݐ݊ݑൌ 

Ψܾ݈ܽ݉ܿܽݐ݂݅݊݅݁݀݊݅݁ݐܿܽݎݐ݊ᇱ ݁ ݈݁݀݅ݑݍᇱ ܽݑݐ݊ݑݏ݁݁ݑݍܽݐݎ݂݁
ݔ
ݎ݆ܽܯΨܾ݈ܽ݉ܿܽݐ݂݅݊݅݁݀݊݅݁ݐܿܽݎݐ݊ᇱ ݁ݐܽݐݎ݂݁݅ݑݍ

Haurà de mantenir-se el percentatge ofertat durant tot el termini d’execució dels treballs.

Informe d’avaluació econòmica
procediment obert simplificat
CONTR/2021/342 (FGC)
CONTR/2021/343 (VTER)

EMPRESA

4.

% INDEFINITS

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

100%

6,00

EXPERT LINE SL

100%

6,00

IMESAPI SA

75,00%

4,50

PROJECTES MICMA SL

85,00%

5,10

Qualitat de la pintura: Fins a 6 punts
En funció de la qualitat de la pintura ofertada i de les seves característiques es puntuaran fins a 6 punts
repartits de la següent forma:
a) Resistència al fregament humit (segons normativa DIN EN 13-300): fins a 3 punts
ͳ݁ݏݏ݈ܽܥǣ  ݁݀ݐݏܽ݃ݏ݁ܦ൏ ͷ ݏ݁݀ܽ݃݁ݎ݂ͲͲʹܾ݉ܽ݉ݑൌ ͵ݏݐ݊ݑ
ʹ݁ݏݏ݈ܽܥǣ ݁݀ݐݏܽ݃ݏ݁ܦͷ ݅݉ݑ൏ ʹͲ ݏ݁݀ܽ݃݁ݎ݂ͲͲʹܾ݉ܽ݉ݑൌ ʹݏݐ݊ݑ
͵݁ݏݏ݈ܽܥǣ  ݁݀ݐݏܽ݃ݏ݁ܦ൏ Ͳܾ݉ܽ݉ݑͶͲ݂ ݏ݁݀ܽ݃݁ݎൌ ͳݐ݊ݑ
݁ݏݏ݈ܽܥͶ݅݁ݏݏ݈ܽܥͷ ൌ Ͳݏݐ݊ݑ
b) Compostos orgànics volàtils màxims (COV) (segons normativa directiva VOC-2007/2010, màxim
30g/L): fins a 3 punts
 ܸܱܥ Ͷ݃Τ ܮൌ ͵ݏݐ݊ݑ
Ͷ݃Τ ܮ൏  ܸܱܥ  ͺ݃Τ ܮൌ ʹݏݐ݊ݑ
ͺ݃Τ ܮ൏  ܸܱܥ൏ ʹͲ݃Τ ܮൌ ͳݐ݊ݑ
 ܸܱܥ ʹͲ݃Τ ܮൌ Ͳݏݐ݊ݑ

RESISTÈNCIA AL
FREGAMENT
HUMIT OFERTADA

COMPOSTOS
ORGÀNICS
VOLÀTILS
OFERTATS

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

Classe 1

<4g/l

6,00

EXPERT LINE SL

Classe 1

<4g/l

6,00

IMESAPI SA

Classe 1

<4g/l

6,00

PROJECTES MICMA SL

Classe 1

<4g/l

6,00

EMPRESA

5.

Condicions d’igualtat de gènere: Fins a 4 punts
Es valorarà el licitador que disposi de major percentatge de dones adscrites a l’execució del contracte. El
licitador que presenti la major proporció de nombre de dones adscrites a l’equip de treball , se li assignarà
la màxima puntuació. A la resta de licitadors se’ls assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la
següent fórmula:

Informe d’avaluació econòmica
procediment obert simplificat
CONTR/2021/342 (FGC)
CONTR/2021/343 (VTER)
ܲ ݏݐܽ݃ݎݐܽݏݐ݊ݑൌ

Ψ݀ ݈ܽݏ݁ݐ݅ݎܿݏ݀ܽݏ݁݊ᇱ ݁ ݈݁݀݅ݑݍᇱ ܽݑݐ݊ݑݏ݁݁ݑݍܽݐݎ݂݁
ݔͶ
ݎ݆ܽܯΨ݀ ݈ܽݏ݁ݐ݅ݎܿݏ݀ܽݏ݁݊ᇱ ݁ݐܽݐݎ݂݁݅ݑݍ

EMPRESA

% DONES EN L’EQUIP

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE PINTURA SL

0,00%

0,00

EXPERT LINE SL

50,00%

4,00

IMESAPI SA

25,00%

2,00

PROJECTES MICMA SL

5,00%

0,40

L’acreditació es realitzarà mitjançant la presentació d’una declaració responsable.
6.

Condicions mediambientals: Fins a 2 punts
Adscripció a l’execució del contracte de metodologia que redueixi l’impacte al medi ambient:
a) Disposar d’un pla de gestió de residus per assegurar-ne la correcte gestió.
 ݀×݅ܿ݅ݏݏ݅ܦᇱ ݈݊݁ݎ݈ܽܿ݅ܽܽݏݑ݀݅ݏ݁ݎ݁݀×݅ݐݏ݈݁݃݁݀ܽ݊ݑᇱ ݁ ݁ݐܿܽݎݐ݈݊ܿ݁݀×݅ܿݑܿ݁ݔൌ ͳݐ݊ݑ
b) Compromís d’utilització de vehicles elèctrics o de baix consum que considerin adequats per
garantir el treball de supervisió, trasllat de maquinària, tasques d’especialista, etc.

݉ݎ݉ܥÀ ݀ݏᇱ ݈݈݄݁݁ܿ݅݁ݒͳ݁݀×݅ܿܽݖݐ݈݅݅ݐݑ°ܿ݉ݑݏ݊ܿݔܾ݅ܽ݁݀ܿ݅ݎݐሺ݀݅Ͳݑ݅ݐ݊݅ݐݏǡ ܶܩܦ݈ܽ݁݀ܥܱܥܧሻ ൌ ͳݐ݊ݑ
݉ݎ݉ܥÀ ݀ݏᇱ ݉ݑݏ݊ܿݔܾ݈݄݅ܽ݁݀݁ܿ݅݁ݒͳ݁݀×݅ܿܽݖݐ݈݅݅ݐݑሺ݀݅ܶܩܦ݈ܽ݁݀ܤݑ݅ݐ݊݅ݐݏሻ ൌ Ͳǡͷݏݐ݊ݑ
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació d’una declaració responsable per part del
licitador on s’indicarà el nombre de vehicles amb distintiu 0; ECO o C de la DGT, que es compromet a
adscriure a l’execució del contacte abans de la seva formalització. En cas de ser adjudicatari adjuntarà la
fitxa tècnica amb el marcatge CE de cada vehicle.

EMPRESA

DISPOSAR
D’UN PLA
DE GESTIÓ
DE
RESIDUS

DISPOSAR
D’UN
VEHICLE
ELECTRIC O
DE BAIX
CONSUM

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE PINTURA SL

NO

NO

0,00

EXPERT LINE SL

SI

SI

2,00

IMESAPI SA

SI

SI

2,00

PROJECTES MICMA SL

SI

SI

2,00

Informe d’avaluació econòmica
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7.

Vestuari del personal adscrit al contracte complint amb els requisits de limitació de presència de
substàncies nocives: fins a 2 punts
Es valorarà que la roba de treball del personal adscrit al contracte compleixi amb els requisits de limitació
de la presència de substàncies nocives en el producte final, tal com defineix l’Estàndard de certificació
OekoTex 100. Es valorarà amb 1 punt per cadascun dels tipus articles (samarretes, bates, pantalons,
sabatilles, etc.) de vestuari que compleixi amb els requisits que es comprometi a servir als treballadors.

ܲ݁ܽ݀݁ݏ݁ݎ݈ܽ݁݀×݅ܿܽݐ݈݅݉݅݁݀ݐ݅ݏ݅ݑݍ݁ݎ݈ܾ݁݉ܽݔ݈݅݁݉ܿ݁ݑݍ݅ݎܽݑݐݏ݁ݒ°݈݂݊ܿ݅ܽ݀݁ܽ݊݅݁ݐܿݑ݀ݎ݈݁݊݁ݏ݁ݑݍ݅݉݅ݑݍݏ݁݅ܿ݊ݐݏܾݑݏ
ൌ ͳݐ݊ݑ
Per ser valorats caldrà declaració del representat de l’empresa amb una relació dels articles de vestuari
que es compromet a aportar, el proveïdor que el subministra i els certificats amb que s’acredita
(Acreditació Certificat Made in Green, Estàndard 100 o equivalent)
PECES DE
VESTUARI
OFERTADES

EMPRESA

PUNTUACIÓ

ANGUITA APLICACIONS DE PINTURA SL

0

0,00

EXPERT LINE SL

2

2,00

IMESAPI SA

3

2,00

PROJECTES MICMA SL

7

2,00

Resum Valoració Tècnica

EMPRESA

PUNTUACIÓ
TOTAL

ANGUITA APLICACIONS DE PINTURA SL

42,00

EXPERT LINE SL

40,00

IMESAPI SA

46,50

PROJECTES MICMA SL

39,50

Les ofertes de les empreses ANGUITA APLICACIONS DE PINTURA SL, EXPERT LINE SL, IMESAPI SA i PROJECTES
MICMA SL assoleixen el llindar mínim exigit del 60% (30 punts) de puntuació tècnica objectiva i subjectiva segons
punt 5.1.2 del Plec de Clàusules Administratives d’aquesta licitació.

Informe d’avaluació econòmica
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LOT 3 – ESPOT I PORT AINÉ
Els criteris de valoració es divideixen en:
Criteris de valoració de la licitació
(Plec Administratiu)
Econòmics: 50 punts
Tècnics: 50 punts

VALORACIÓ ECONÒMICA
1.

Major descompte treball de pintura plàstica sobre parament interior : fins a 15 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintura plàstica sobre parament interior (Annex 1 del plec tècnic),
amb un descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de
l’1 % obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 15
punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͳͷൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
El percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
INTERIOR

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

20,00%

15,00

IMESAPI SA

7,00%

5,25

EMPRESA

2.

Major descompte treball de pintura plàstica sobre parament exterior: fins a 10 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintura plàstica sobre parament exterior (Annex 1 del plec tècnic),
amb un descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de
l’1 % obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 10
punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͳͲൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ
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El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
EXTERIOR

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

20,00%

10,00

IMESAPI SA

5,00%

2,50

EMPRESA

3.

Major descompte treball de pintat de baranes i serralleria: fins a 8 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintat de baranes i serralleria (Annex 1 del plec tècnic), amb un
descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 %
obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 8 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͺൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
BARANES I
SERRALLERIA

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

20,00%

8,00

IMESAPI SA

5,00%

2,00

EMPRESA

4.

Major descompte treball de Pintat Fustes interiors i exteriors: fins a 8 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintat de fustes interiors i exteriors (Annex 1 del plec tècnic), amb
un descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 %
obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 8 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͺൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
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OFERTA %
DESCOMPTE
FUSTES

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

20,00%

8,00

IMESAPI SA

5,00%

2,00

EMPRESA

5.

Major descompte treball de pintat d’aparcaments: fins a 5 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintat d’aparcaments (Annex 1 del plec tècnic), amb un descompte
mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 % obtindrà zero
punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 5 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͷൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
APARCAMENTS

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

20,00%

5,00

IMESAPI SA

2,00%

0,50

EMPRESA

6.

Major descompte en la disposició mitjans auxiliars: fins a 4 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) en la disposició de mitjans auxiliars (Annex 1 del plec tècnic), amb un descompte
mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 % obtindrà zero
punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 4 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͶൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
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OFERTA %
DESCOMPTE
MITJANS
AUXILIARS

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

20,00%

4,00

IMESAPI SA

5,00%

1,00

EMPRESA

Resum Valoració Econòmica

EMPRESA

PUNTUACIÓ
TOTAL

EXPERT LINE SL

50,00

IMESAPI SA

13,25

VALORACIÓ TÈCNICA
Criteris objectius tècnics: fins a 50 punts
IMPORTANT: Seran excloses les empreses que obtinguin una puntuació inferior a 30 punts (60%)
1.

Criteris referents a l’experiència del personal: Fins a 20 punts
a) Experiència addicional del Oficial de 1a pintor: fins a 11 punts
Es valorarà que el licitador acrediti experiència addicional a la mínima sol·licitada com a solvència tècnica
(4 anys) de l’oficial de 1a pintor, d’acord amb el següent criteri: 1 punt per cada any addicional acreditat
fins a un màxim de 11 punts.
 ݀ݕ݊ܣᇱ ݁݅ݎ݁ݔ°݊ܿ݅ܽܽ݀݀݅ܿ݅ ݈݈݁݀ܽ݊ᇱ  ݎݐ݊݅ܽͳ݈݂ܽ݅ܿ݅ൌ ͳݐ݊ݑ
EXPERIÈNCIA
TOTAL

SOLVÈNCIA

EXPERIÈNCIA
ADDICIONAL

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

17

4

13

11,00

IMESAPI SA

25

4

21

11,00

EMPRESA

b) Experiència addicional de l’ajudant de pintor: fins a 9 punts
Es valorarà que el licitador acrediti experiència addicional a la sol·licitada com a solvència tècnica (3 anys)
de l’ajudant de pintor, d’acord al següent criteri: 1 punt per cada any addicional acreditat fins a un màxim
de 9 punts.
 ݀ݕ݊ܣᇱ ݁݅ݎ݁ݔ°݈݈݊ܿ݅ܽܽ݀݀݅ܿ݅݁݀ܽ݊ᇱ ݆ܽ ݎݐ݊݅݁݀ݐ݊ܽ݀ݑൌ ͳݐ݊ݑ
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EXPERIÈNCIA
TOTAL

SOLVÈNCIA

EXPERIÈNCIA
ADDICIONAL

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

13

3

10

9,00

IMESAPI SA

25

3

22

9,00

EMPRESA

2.

Oferta en concepte de menor termini de resposta (en hores) davant d’una incidència: Fins a 10 punts
Oferta en concepte de reducció de termini de resposta (en hores) en la resolució d’incidències (48 hores
segons plec tècnic) amb un topall mínim de 2 hores. El licitador que proposi el menor termini en hores
obtindrà la màxima puntuació El licitador que ofereixi 48 hores obtindrà zero punts. A la resta de
propostes, se’ls assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:
ܲ ݏݐܽ݃ݎݐܽݏݐ݊ݑൌ

ܽݐݏݏ݁ݎ݁݀݅݊݅݉ݎ݁ݐݎ݊݁ܯሺ݄ݏ݁ݎሻݐܽݐݎ݂݁
Ͳͳݔ
݈ܶ݁݁݀݅݊݅݉ݎᇱ ܽݑݐ݊ݑݏ݁݁ݑݍܽݐݎ݂݁
TERMINI DE
RESPOSTA
OFERTADA

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

0 hores

0,00

IMESAPI SA

2 hores

10,00

EMPRESA

Segons el punt 5.3 del plec tècnic d’aquesta licitació, en cas d’incidències sobrevingudes l’adjudicatari haurà d’estar
en disposició de treballar en les dependències de FGC en un màxim de 48 hores. L’empresa EXPERT LINE SL oferta un
termini de resposta davant d’incidència sobrevinguda de 2 hores. Atesa la ubicació de la seu de l’empresa, en data 1
d’octubre se li requereix la seva ratificació al respecte. L’empresa en la mateixa data respon que ha interpretat
erròniament el criteri i els hi és impossible complir amb el termini ofertat i personar-se a les instal·lacions en un
termini inferior a 12 hores. Tenint en compte que no es pot modificar l’oferta tècnica es puntua en 0 punts

3.

Condicions de qualitat social basada en les condicions laborals dels treballadors: Fins a 6 punts
El licitador que acrediti el major percentatge (a puntuar a partir del 50%) del personal adscrit a la plantilla
física anual de l’empresa amb contracte laboral indefinit en el moment de formalitzar el contracte, se li
assignarà la màxima puntuació. A la resta se’ls assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la
següent fórmula:
ܲ ݏݐܽ݃ݎݐܽݏݐ݊ݑൌ 

Ψܾ݈ܽ݉ܿܽݐ݂݅݊݅݁݀݊݅݁ݐܿܽݎݐ݊ᇱ ݁ ݈݁݀݅ݑݍᇱ ܽݑݐ݊ݑݏ݁݁ݑݍܽݐݎ݂݁
ݔ
ݎ݆ܽܯΨܾ݈ܽ݉ܿܽݐ݂݅݊݅݁݀݊݅݁ݐܿܽݎݐ݊ᇱ ݁ݐܽݐݎ݂݁݅ݑݍ

Haurà de mantenir-se el percentatge ofertat durant tot el termini d’execució dels treballs.

EMPRESA

4.

% INDEFINITS

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

100%

6,00

IMESAPI SA

75,00%

4,50

Qualitat de la pintura: Fins a 6 punts
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En funció de la qualitat de la pintura ofertada i de les seves característiques es puntuaran fins a 6 punts
repartits de la següent forma:
a) Resistència al fregament humit (segons normativa DIN EN 13-300): fins a 3 punts
ͳ݁ݏݏ݈ܽܥǣ  ݁݀ݐݏܽ݃ݏ݁ܦ൏ ͷ ݏ݁݀ܽ݃݁ݎ݂ͲͲʹܾ݉ܽ݉ݑൌ ͵ݏݐ݊ݑ
ʹ݁ݏݏ݈ܽܥǣ ݁݀ݐݏܽ݃ݏ݁ܦͷ ݅݉ݑ൏ ʹͲ ݏ݁݀ܽ݃݁ݎ݂ͲͲʹܾ݉ܽ݉ݑൌ ʹݏݐ݊ݑ
͵݁ݏݏ݈ܽܥǣ  ݁݀ݐݏܽ݃ݏ݁ܦ൏ Ͳܾ݉ܽ݉ݑͶͲ݂ ݏ݁݀ܽ݃݁ݎൌ ͳݐ݊ݑ
݁ݏݏ݈ܽܥͶ݅݁ݏݏ݈ܽܥͷ ൌ Ͳݏݐ݊ݑ
b) Compostos orgànics volàtils màxims (COV) (segons normativa directiva VOC-2007/2010, màxim
30g/L): fins a 3 punts
 ܸܱܥ Ͷ݃Τ ܮൌ ͵ݏݐ݊ݑ
Ͷ݃Τ ܮ൏  ܸܱܥ  ͺ݃Τ ܮൌ ʹݏݐ݊ݑ
ͺ݃Τ ܮ൏  ܸܱܥ൏ ʹͲ݃Τ ܮൌ ͳݐ݊ݑ
 ܸܱܥ ʹͲ݃Τ ܮൌ Ͳݏݐ݊ݑ

RESISTÈNCIA AL
FREGAMENT
HUMIT OFERTADA

COMPOSTOS
ORGÀNICS
VOLÀTILS
OFERTATS

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

Classe 1

<4g/l

6,00

IMESAPI SA

Classe 1

<4g/l

6,00

EMPRESA

5.

Condicions d’igualtat de gènere: Fins a 4 punts
Es valorarà el licitador que disposi de major percentatge de dones adscrites a l’execució del contracte. El
licitador que presenti la major proporció de nombre de dones adscrites a l’equip de treball , se li assignarà
la màxima puntuació. A la resta de licitadors se’ls assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la
següent fórmula:
ܲ ݏݐܽ݃ݎݐܽݏݐ݊ݑൌ

Ψ݀ ݈ܽݏ݁ݐ݅ݎܿݏ݀ܽݏ݁݊ᇱ ݁ ݈݁݀݅ݑݍᇱ ܽݑݐ݊ݑݏ݁݁ݑݍܽݐݎ݂݁
ݔͶ
ݎ݆ܽܯΨ݀ ݈ܽݏ݁ݐ݅ݎܿݏ݀ܽݏ݁݊ᇱ ݁ݐܽݐݎ݂݁݅ݑݍ

EMPRESA

% DONES EN L’EQUIP

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

50,00%

4,00

IMESAPI SA

25,00%

2,00

L’acreditació es realitzarà mitjançant la presentació d’una declaració responsable.

Informe d’avaluació econòmica
procediment obert simplificat
CONTR/2021/342 (FGC)
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6.

Condicions mediambientals: Fins a 2 punts
Adscripció a l’execució del contracte de metodologia que redueixi l’impacte al medi ambient:
a) Disposar d’un pla de gestió de residus per assegurar-ne la correcte gestió.
 ݀×݅ܿ݅ݏݏ݅ܦᇱ ݈݊݁ݎ݈ܽܿ݅ܽܽݏݑ݀݅ݏ݁ݎ݁݀×݅ݐݏ݈݁݃݁݀ܽ݊ݑᇱ ݁ ݁ݐܿܽݎݐ݈݊ܿ݁݀×݅ܿݑܿ݁ݔൌ ͳݐ݊ݑ
b) Compromís d’utilització de vehicles elèctrics o de baix consum que considerin adequats per
garantir el treball de supervisió, trasllat de maquinària, tasques d’especialista, etc.

݉ݎ݉ܥÀ ݀ݏᇱ ݈݈݄݁݁ܿ݅݁ݒͳ݁݀×݅ܿܽݖݐ݈݅݅ݐݑ°ܿ݉ݑݏ݊ܿݔܾ݅ܽ݁݀ܿ݅ݎݐሺ݀݅Ͳݑ݅ݐ݊݅ݐݏǡ ܶܩܦ݈ܽ݁݀ܥܱܥܧሻ ൌ ͳݐ݊ݑ
݉ݎ݉ܥÀ ݀ݏᇱ ݉ݑݏ݊ܿݔܾ݈݄݅ܽ݁݀݁ܿ݅݁ݒͳ݁݀×݅ܿܽݖݐ݈݅݅ݐݑሺ݀݅ܶܩܦ݈ܽ݁݀ܤݑ݅ݐ݊݅ݐݏሻ ൌ Ͳǡͷݏݐ݊ݑ
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació d’una declaració responsable per part del
licitador on s’indicarà el nombre de vehicles amb distintiu 0; ECO o C de la DGT, que es compromet a
adscriure a l’execució del contacte abans de la seva formalització. En cas de ser adjudicatari adjuntarà la
fitxa tècnica amb el marcatge CE de cada vehicle.

EMPRESA

7.

DISPOSAR
D’UN PLA
DE GESTIÓ
DE
RESIDUS

DISPOSAR
D’UN
VEHICLE
ELECTRIC O
DE BAIX
CONSUM

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

Si

SI

2,00

IMESAPI SA

SI

SI

2,00

Vestuari del personal adscrit al contracte complint amb els requisits de limitació de presència de
substàncies nocives: fins a 2 punts
Es valorarà que la roba de treball del personal adscrit al contracte compleixi amb els requisits de limitació
de la presència de substàncies nocives en el producte final, tal com defineix l’Estàndard de certificació
OekoTex 100. Es valorarà amb 1 punt per cadascun dels tipus articles (samarretes, bates, pantalons,
sabatilles, etc.) de vestuari que compleixi amb els requisits que es comprometi a servir als treballadors.

ܲ݁ܽ݀݁ݏ݁ݎ݈ܽ݁݀×݅ܿܽݐ݈݅݉݅݁݀ݐ݅ݏ݅ݑݍ݁ݎ݈ܾ݁݉ܽݔ݈݅݁݉ܿ݁ݑݍ݅ݎܽݑݐݏ݁ݒ°݈݂݊ܿ݅ܽ݀݁ܽ݊݅݁ݐܿݑ݀ݎ݈݁݊݁ݏ݁ݑݍ݅݉݅ݑݍݏ݁݅ܿ݊ݐݏܾݑݏ
ൌ ͳݐ݊ݑ
Per ser valorats caldrà declaració del representat de l’empresa amb una relació dels articles de vestuari
que es compromet a aportar, el proveïdor que el subministra i els certificats amb que s’acredita
(Acreditació Certificat Made in Green, Estàndard 100 o equivalent)

EMPRESA

PECES DE
VESTUARI
OFERTADES

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

2

2,00

IMESAPI SA

3

2,00

Informe d’avaluació econòmica
procediment obert simplificat
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Resum Valoració Tècnica

EMPRESA

PUNTUACIÓ
TOTAL

EXPERT LINE SL

40,00

IMESAPI SA

46,50

Les ofertes de les empreses EXPERT LINE SL i IMESAPI SA assoleixen el llindar mínim exigit del 60% (30 punts) de
puntuació tècnica objectiva i subjectiva segons punt 5.1.2 del Plec de Clàusules Administratives d’aquesta
licitació.

Informe d’avaluació econòmica
procediment obert simplificat
CONTR/2021/342 (FGC)
CONTR/2021/343 (VTER)
LOT 4 - VALLTER
Els criteris de valoració es divideixen en:
Criteris de valoració de la licitació
(Plec Administratiu)
Econòmics: 50 punts
Tècnics: 50 punts

VALORACIÓ ECONÒMICA
1.

Major descompte treball de pintura plàstica sobre parament interior : fins a 15 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintura plàstica sobre parament interior (Annex 1 del plec tècnic), amb
un descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 %
obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 15 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͳͷൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
El percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
INTERIOR

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

20,00%

15,00

IMESAPI SA

12,00%

9,00

PROJECTES MICMA SL

20,00%

15,00

EMPRESA

2.

Major descompte treball de pintura plàstica sobre parament exterior: fins a 10 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintura plàstica sobre parament exterior (Annex 1 del plec tècnic),
amb un descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de
l’1 % obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 10
punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
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 ×ൌͳͲൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
PARAMENT
EXTERIOR

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

20,00%

10,00

IMESAPI SA

10,00%

5,00

PROJECTES MICMA SL

20,00%

10,00

EMPRESA

3.

Major descompte treball de pintat de baranes i serralleria: fins a 8 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintat de baranes i serralleria (Annex 1 del plec tècnic), amb un
descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 %
obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 8 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͺൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
BARANES I
SERRALLERIA

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

20,00%

8,00

IMESAPI SA

8,00%

3,20

PROJECTES MICMA SL

20,00%

8,00

EMPRESA

4.

Major descompte treball de Pintat Fustes interiors i exteriors: fins a 8 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintat de fustes interiors i exteriors (Annex 1 del plec tècnic), amb
un descompte mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 %
obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 8 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
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 ×ൌͺൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
FUSTES

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

20,00%

8,00

IMESAPI SA

8,00%

3,20

PROJECTES MICMA SL

20,00%

8,00

EMPRESA

5.

Major descompte treball de pintat d’aparcaments: fins a 5 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintat d’aparcaments (Annex 1 del plec tècnic), amb un descompte
mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 % obtindrà zero
punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 5 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
 ×ൌͷൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
APARCAMENTS

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

20,00%

5,00

IMESAPI SA

5,00%

1,25

PROJECTES MICMA SL

20,00%

5,00

EMPRESA

6.

Major descompte en la disposició mitjans auxiliars: fins a 4 punts

El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a aplicar respecte els preus
unitaris màxims (abans d’IVA) en la disposició de mitjans auxiliars (Annex 1 del plec tècnic), amb un descompte
mínim de l’1 % i un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 % obtindrà zero
punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 4 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
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 ×ൌͶൈ ൬

ܱ݂݁ܽݐݎ
൰
ܽݐݎ݂݁ݎ݈݈݅ܯ

El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
OFERTA %
DESCOMPTE
MITJANS AUXILIARS

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

20,00%

4,00

IMESAPI SA

20,00%

4,00

PROJECTES MICMA SL

20,00%

4,00

EMPRESA

Resum Valoració Econòmica

EMPRESA

PUNTUACIÓ
TOTAL

EXPERT LINE SL

50,00

IMESAPI SA

25,65

PROJECTES MICMA SL

50,00

VALORACIÓ TÈCNICA
Criteris objectius tècnics: fins a 50 punts
IMPORTANT: Seran excloses les empreses que obtinguin una puntuació inferior a 30 punts (60%)
1.

Criteris referents a l’experiència del personal: Fins a 20 punts
a) Experiència addicional del Oficial de 1a pintor: fins a 11 punts
Es valorarà que el licitador acrediti experiència addicional a la mínima sol·licitada com a solvència tècnica
(4 anys) de l’oficial de 1a pintor, d’acord amb el següent criteri: 1 punt per cada any addicional acreditat
fins a un màxim de 11 punts.
 ݀ݕ݊ܣᇱ ݁݅ݎ݁ݔ°݊ܿ݅ܽܽ݀݀݅ܿ݅ ݈݈݁݀ܽ݊ᇱ  ݎݐ݊݅ܽͳ݈݂ܽ݅ܿ݅ൌ ͳݐ݊ݑ
EXPERIÈNCIA
TOTAL

SOLVÈNCIA

EXPERIÈNCIA
ADDICIONAL

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

17

4

13

11,00

IMESAPI SA

25

4

21

11,00

PROJECTES MICMA SL

26

4

22

11,00

EMPRESA

Informe d’avaluació econòmica
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b) Experiència addicional de l’ajudant de pintor: fins a 9 punts
Es valorarà que el licitador acrediti experiència addicional a la sol·licitada com a solvència tècnica (3 anys)
de l’ajudant de pintor, d’acord al següent criteri: 1 punt per cada any addicional acreditat fins a un màxim
de 9 punts.
 ݀ݕ݊ܣᇱ ݁݅ݎ݁ݔ°݈݈݊ܿ݅ܽܽ݀݀݅ܿ݅݁݀ܽ݊ᇱ ݆ܽ ݎݐ݊݅݁݀ݐ݊ܽ݀ݑൌ ͳݐ݊ݑ
EXPERIÈNCIA
TOTAL

SOLVÈNCIA

EXPERIÈNCIA
ADDICIONAL

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

13

3

10

9,00

IMESAPI SA

25

3

22

9,00

PROJECTES MICMA SL

20

3

17

9,00

EMPRESA

2.

Oferta en concepte de menor termini de resposta (en hores) davant d’una incidència: Fins a 10 punts
Oferta en concepte de reducció de termini de resposta (en hores) en la resolució d’incidències (48 hores
segons plec tècnic) amb un topall mínim de 2 hores. El licitador que proposi el menor termini en hores
obtindrà la màxima puntuació El licitador que ofereixi 48 hores obtindrà zero punts. A la resta de
propostes, se’ls assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:
ܲ ݏݐܽ݃ݎݐܽݏݐ݊ݑൌ

ܽݐݏݏ݁ݎ݁݀݅݊݅݉ݎ݁ݐݎ݊݁ܯሺ݄ݏ݁ݎሻݐܽݐݎ݂݁
Ͳͳݔ
݈ܶ݁݁݀݅݊݅݉ݎᇱ ܽݑݐ݊ݑݏ݁݁ݑݍܽݐݎ݂݁

TERMINI DE
RESPOSTA
OFERTADA

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

0 hores

0,00

IMESAPI SA

2 hores

10,00

PROJECTES MICMA SL

5 hores

4,00

EMPRESA

Segons el punt 5.3 del plec tècnic d’aquesta licitació, en cas d’incidències sobrevingudes l’adjudicatari haurà d’estar
en disposició de treballar en les dependències de FGC en un màxim de 48 hores. L’empresa EXPERT LINE SL oferta un
termini de resposta davant d’incidència sobrevinguda de 2 hores. Atesa la ubicació de la seu de l’empresa, en data 1
d’octubre se li requereix la seva ratificació al respecte. L’empresa en la mateixa data respon que ha interpretat
erròniament el criteri i els hi és impossible complir amb el termini ofertat i personar-se a les instal·lacions en un
termini inferior a 12 hores. Tenint en compte que no es pot modificar l’oferta tècnica es puntua en 0 punts

3.

Condicions de qualitat social basada en les condicions laborals dels treballadors: Fins a 6 punts
El licitador que acrediti el major percentatge (a puntuar a partir del 50%) del personal adscrit a la plantilla
física anual de l’empresa amb contracte laboral indefinit en el moment de formalitzar el contracte, se li
assignarà la màxima puntuació. A la resta se’ls assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent
fórmula:
ܲ ݏݐܽ݃ݎݐܽݏݐ݊ݑൌ 

Ψܾ݈ܽ݉ܿܽݐ݂݅݊݅݁݀݊݅݁ݐܿܽݎݐ݊ᇱ ݁ ݈݁݀݅ݑݍᇱ ܽݑݐ݊ݑݏ݁݁ݑݍܽݐݎ݂݁
ݔ
ݎ݆ܽܯΨܾ݈ܽ݉ܿܽݐ݂݅݊݅݁݀݊݅݁ݐܿܽݎݐ݊ᇱ ݁ݐܽݐݎ݂݁݅ݑݍ

Informe d’avaluació econòmica
procediment obert simplificat
CONTR/2021/342 (FGC)
CONTR/2021/343 (VTER)

Haurà de mantenir-se el percentatge ofertat durant tot el termini d’execució dels treballs.

EMPRESA

4.

% INDEFINITS

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

100%

6,00

IMESAPI SA

75,00%

4,50

PROJECTES MICMA SL

85,00%

5,10

Qualitat de la pintura: Fins a 6 punts
En funció de la qualitat de la pintura ofertada i de les seves característiques es puntuaran fins a 6 punts
repartits de la següent forma:
a) Resistència al fregament humit (segons normativa DIN EN 13-300): fins a 3 punts
ͳ݁ݏݏ݈ܽܥǣ  ݁݀ݐݏܽ݃ݏ݁ܦ൏ ͷ ݏ݁݀ܽ݃݁ݎ݂ͲͲʹܾ݉ܽ݉ݑൌ ͵ݏݐ݊ݑ
ʹ݁ݏݏ݈ܽܥǣ ݁݀ݐݏܽ݃ݏ݁ܦͷ ݅݉ݑ൏ ʹͲ ݏ݁݀ܽ݃݁ݎ݂ͲͲʹܾ݉ܽ݉ݑൌ ʹݏݐ݊ݑ
͵݁ݏݏ݈ܽܥǣ  ݁݀ݐݏܽ݃ݏ݁ܦ൏ Ͳܾ݉ܽ݉ݑͶͲ݂ ݏ݁݀ܽ݃݁ݎൌ ͳݐ݊ݑ
݁ݏݏ݈ܽܥͶ݅݁ݏݏ݈ܽܥͷ ൌ Ͳݏݐ݊ݑ
b) Compostos orgànics volàtils màxims (COV) (segons normativa directiva VOC-2007/2010, màxim
30g/L): fins a 3 punts
 ܸܱܥ Ͷ݃Τ ܮൌ ͵ݏݐ݊ݑ
Ͷ݃Τ ܮ൏  ܸܱܥ  ͺ݃Τ ܮൌ ʹݏݐ݊ݑ
ͺ݃Τ ܮ൏  ܸܱܥ൏ ʹͲ݃Τ ܮൌ ͳݐ݊ݑ
 ܸܱܥ ʹͲ݃Τ ܮൌ Ͳݏݐ݊ݑ

RESISTÈNCIA AL
FREGAMENT
HUMIT OFERTADA

COMPOSTOS
ORGÀNICS
VOLÀTILS
OFERTATS

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

Classe 1

<4g/l

6,00

IMESAPI SA

Classe 1

<4g/l

6,00

PROJECTES MICMA SL

Classe 1

<4g/l

6,00

EMPRESA

5.

Condicions d’igualtat de gènere: Fins a 4 punts
Es valorarà el licitador que disposi de major percentatge de dones adscrites a l’execució del contracte. El
licitador que presenti la major proporció de nombre de dones adscrites a l’equip de treball , se li assignarà
la màxima puntuació. A la resta de licitadors se’ls assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la
següent fórmula:
ܲ ݏݐܽ݃ݎݐܽݏݐ݊ݑൌ

Ψ݀ ݈ܽݏ݁ݐ݅ݎܿݏ݀ܽݏ݁݊ᇱ ݁ ݈݁݀݅ݑݍᇱ ܽݑݐ݊ݑݏ݁݁ݑݍܽݐݎ݂݁
ݔͶ
ݎ݆ܽܯΨ݀ ݈ܽݏ݁ݐ݅ݎܿݏ݀ܽݏ݁݊ᇱ ݁ݐܽݐݎ݂݁݅ݑݍ
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EMPRESA

% DONES EN L’EQUIP

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

50,00%

4,00

IMESAPI SA

25,00%

2,00

PROJECTES MICMA SL

5,00%

0,40

L’acreditació es realitzarà mitjançant la presentació d’una declaració responsable.

6.

Condicions mediambientals: Fins a 2 punts
Adscripció a l’execució del contracte de metodologia que redueixi l’impacte al medi ambient:
a) Disposar d’un pla de gestió de residus per assegurar-ne la correcte gestió.
 ݀×݅ܿ݅ݏݏ݅ܦᇱ ݈݊݁ݎ݈ܽܿ݅ܽܽݏݑ݀݅ݏ݁ݎ݁݀×݅ݐݏ݈݁݃݁݀ܽ݊ݑᇱ ݁ ݁ݐܿܽݎݐ݈݊ܿ݁݀×݅ܿݑܿ݁ݔൌ ͳݐ݊ݑ
b) Compromís d’utilització de vehicles elèctrics o de baix consum que considerin adequats per
garantir el treball de supervisió, trasllat de maquinària, tasques d’especialista, etc.

݉ݎ݉ܥÀ ݀ݏᇱ ݈݈݄݁݁ܿ݅݁ݒͳ݁݀×݅ܿܽݖݐ݈݅݅ݐݑ°ܿ݉ݑݏ݊ܿݔܾ݅ܽ݁݀ܿ݅ݎݐሺ݀݅Ͳݑ݅ݐ݊݅ݐݏǡ ܶܩܦ݈ܽ݁݀ܥܱܥܧሻ ൌ ͳݐ݊ݑ
݉ݎ݉ܥÀ ݀ݏᇱ ݉ݑݏ݊ܿݔܾ݈݄݅ܽ݁݀݁ܿ݅݁ݒͳ݁݀×݅ܿܽݖݐ݈݅݅ݐݑሺ݀݅ܶܩܦ݈ܽ݁݀ܤݑ݅ݐ݊݅ݐݏሻ ൌ Ͳǡͷݏݐ݊ݑ
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació d’una declaració responsable per part del
licitador on s’indicarà el nombre de vehicles amb distintiu 0; ECO o C de la DGT, que es compromet a
adscriure a l’execució del contacte abans de la seva formalització. En cas de ser adjudicatari adjuntarà la
fitxa tècnica amb el marcatge CE de cada vehicle.

EMPRESA

7.

DISPOSAR
D’UN PLA
DE GESTIÓ
DE
RESIDUS

DISPOSAR
D’UN
VEHICLE
ELECTRIC O
DE BAIX
CONSUM

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

SI

SI

2,00

IMESAPI SA

SI

SI

2,00

PROJECTES MICMA SL

SI

SI

2,00

Vestuari del personal adscrit al contracte complint amb els requisits de limitació de presència de
substàncies nocives: fins a 2 punts
Es valorarà que la roba de treball del personal adscrit al contracte compleixi amb els requisits de limitació
de la presència de substàncies nocives en el producte final, tal com defineix l’Estàndard de certificació
OekoTex 100. Es valorarà amb 1 punt per cadascun dels tipus articles (samarretes, bates, pantalons,
sabatilles, etc.) de vestuari que compleixi amb els requisits que es comprometi a servir als treballadors.
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ܲ݁ܽ݀݁ݏ݁ݎ݈ܽ݁݀×݅ܿܽݐ݈݅݉݅݁݀ݐ݅ݏ݅ݑݍ݁ݎ݈ܾ݁݉ܽݔ݈݅݁݉ܿ݁ݑݍ݅ݎܽݑݐݏ݁ݒ°݈݂݊ܿ݅ܽ݀݁ܽ݊݅݁ݐܿݑ݀ݎ݈݁݊݁ݏ݁ݑݍ݅݉݅ݑݍݏ݁݅ܿ݊ݐݏܾݑݏ
ൌ ͳݐ݊ݑ
Per ser valorats caldrà declaració del representat de l’empresa amb una relació dels articles de vestuari
que es compromet a aportar, el proveïdor que el subministra i els certificats amb que s’acredita
(Acreditació Certificat Made in Green, Estàndard 100 o equivalent)
PECES DE
VESTUARI
OFERTADES

EMPRESA

PUNTUACIÓ

EXPERT LINE SL

2

2,00

IMESAPI SA

3

2,00

PROJECTES MICMA SL

7

2,00

Resum Valoració Tècnica

EMPRESA

PUNTUACIÓ
TOTAL

EXPERT LINE SL

40,00

IMESAPI SA

46,50

PROJECTES MICMA SL

39,50

Les ofertes de les empreses EXPERT LINE SL, IMESAPI SA i PROJECTES MICMA SL assoleixen el llindar mínim
exigit del 60% (30 punts) de puntuació tècnica objectiva i subjectiva segons punt 5.1.2 del Plec de Clàusules
Administratives d’aquesta licitació.
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3. CONCLUSIONS
El resum final de les proposicions rebudes i el resultat de les valoracions ha estat el següent:
ANGUITA APLICACIONS DE
PINTURA SL

Empresa / Lot

EXPERT LINE SL

IMESAPI SA

PROJECTES MICMA SL

PE

PT

TP

PE

PT

TP

PE

PT

TP

PE

PT

TP

Lot 1: La Molina

12,50

42,00

54,50

50,00

40,00

90,00

25,65

46,50

72,15

50,00

39,50

89,50

Lot 2: Vall de Núria

12,50

42,00

54,50

50,00

40,00

90,00

13,25

46,50

59,75

50,00

39,50

89,50

Lot 3: Espot i Port Ainé

No presenta

50,00

40,00

90,00

13,25

46,50

59,75

Lot 4: Vallter

No presenta

50,00

40,00

90,00

25,65

46,50

72,15

No presenta
50,00

39,50

89,50

LOT 1 – La Molina
Es proposa l’adjudicació de la contractació dels treballs de pintura en edificis, dependències i equipaments a les
explotacions d’FGC Turisme, en el Lot 1 – La Molina, a l’empresa EXPERT LINE SL, amb un import màxim d’adjudicació
i termini d’execució de:
Bossa econòmica màxima treballs de pintura
Import adjudicació (abans IVA)
IVA (21 %)
Import adjudicació (amb IVA)
Termini execució

12.000,00 €
12.000,00 €
2.520,00 €
14.520,00 €
1 any

Amb els següents descomptes:
Percentatge descompte treballs de pintura plàstica sobre parament interior
Percentatge descompte treballs de pintura plàstica sobre parament exterior
Percentatge de descompte treballs de pintat de baranes i serralleria
Percentatge descompte treballs de pintat fustes interiors i exteriors
Percentatge descompte treballs de pintat d’aparcaments
Percentatge descompte per a la disposició de mitjans auxiliars

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

LOT 2 – Vall de Núria i Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat
Es proposa l’adjudicació de la contractació dels treballs de pintura en edificis, dependències i equipaments a les
explotacions d’FGC Turisme, en el Lot 2 – Vall de Núria i Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat, a l’empresa EXPERT
LINE SL, amb un import màxim d’adjudicació i termini d’execució de:
Bossa econòmica màxima treballs de pintura – Vall de Núria
Bossa econòmica màxima treballs de pintura – Ferrocarril Turístic de
l’Alt Llobregat
Import adjudicació (abans IVA)
IVA (21 %)
Import adjudicació (amb IVA)
Termini execució

41.100,00 €
1.400,00 €
42.500,00 €
8.925,00 €
51.425,00 €
1 any
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Amb els següents descomptes:
Percentatge descompte treballs de pintura plàstica sobre parament interior
Percentatge descompte treballs de pintura plàstica sobre parament exterior
Percentatge de descompte treballs de pintat de baranes i serralleria
Percentatge descompte treballs de pintat fustes interiors i exteriors
Percentatge descompte treballs de pintat d’aparcaments
Percentatge descompte per a la disposició de mitjans auxiliars

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

L’empresa EXPERT LINE SL ofereix un descompte per a possibles treballs de pintat de vorandana i hastials de via,
que no es valora atès que no es contempla en els criteris d’adjudicació ni en el model d’oferta econòmica:
Percentatge descompte treballs de pintat vorandana i hastials de via

20,00%

LOT 3 – Espot i Port Ainé
Es proposa l’adjudicació de la contractació dels treballs de pintura en edificis, dependències i equipaments a les
explotacions d’FGC Turisme, en el Lot 3 – Espot i Port Ainé, a l’empresa EXPERT LINE SL, amb un import màxim
d’adjudicació i termini d’execució de:
Bossa econòmica màxima treballs de pintura – Espot
Bossa econòmica màxima treballs de pintura – Port Ainé
Import adjudicació (abans IVA)
IVA (21 %)
Import adjudicació (amb IVA)
Termini execució

5.000,00 €
8.500,00 €
13.500,00 €
2.835,00 €
16.335,00 €
1 any

Amb els següents descomptes:
Percentatge descompte treballs de pintura plàstica sobre parament interior
Percentatge descompte treballs de pintura plàstica sobre parament exterior
Percentatge de descompte treballs de pintat de baranes i serralleria
Percentatge descompte treballs de pintat fustes interiors i exteriors
Percentatge descompte treballs de pintat d’aparcaments
Percentatge descompte per a la disposició de mitjans auxiliars

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

LOT 4 – Vallter
Es proposa l’adjudicació de la contractació dels treballs de pintura en edificis, dependències i equipaments a les
explotacions d’FGC Turisme, en el Lot 4 – Vallter, a l’empresa EXPERT LINE SL, amb un import màxim d’adjudicació
i termini d’execució de:
Bossa econòmica màxima treballs de pintura
Import adjudicació (abans IVA)
IVA (21 %)
Import adjudicació (amb IVA)
Termini execució

15.400,00 €
15.400,00 €
3.234,00 €
18.634,00 €
1 any
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Amb els següents descomptes:
Percentatge descompte treballs de pintura plàstica sobre parament interior
Percentatge descompte treballs de pintura plàstica sobre parament exterior
Percentatge de descompte treballs de pintat de baranes i serralleria
Percentatge descompte treballs de pintat fustes interiors i exteriors
Percentatge descompte treballs de pintat d’aparcaments
Percentatge descompte per a la disposició de mitjans auxiliars

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

FGC + VTER

Lot 1 – La Molina
Lot 2.1 – Vall de Núria
Lot 2.2 – Ferrocarril Turistic de l’Alt Llobregat
Lot 3.1 - Espot
Lot 3.2 – Port Ainé
Lot 4 - Vallter
Pressupost de licitació (abans IVA)
IVA 21%
Pressupost de licitació (amb IVA)
Termini execució

12.000,00 €
41.100,00 €
1.400,00 €
5.000,00 €
8.500,00 €
15.400,00 €
83.400,00 €
17.514,00 €
100.914,00 €
1 any

Amb els següents descomptes:
Percentatge descompte treballs de pintura plàstica sobre parament interior
Percentatge descompte treballs de pintura plàstica sobre parament exterior
Percentatge de descompte treballs de pintat de baranes i serralleria
Percentatge descompte treballs de pintat fustes interiors i exteriors
Percentatge descompte treballs de pintat d’aparcaments
Percentatge descompte per a la disposició de mitjans auxiliars

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

per haver assolit la puntuació mínima requerida en l’aplicació dels criteris d’adjudicació de la present licitació, per
no trobar-se per sobre del pressupost de licitació, considerant que la mateixa no és susceptible de contenir valors
anormals o desproporcionats, complir els requisits establerts per FGC segons l’anàlisi precedent i sempre que
acrediti el compliment dels requisits de solvència previstos en la licitació.

Maria Soldevila i Miranda
Cap Oficina Tècnica Administrativa Turisme i Muntanya
Signat electrònicament
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