IDENTIFICADORS

DOCUMENT

_Informe: Informe - 1387/2021/7465

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Director Adjunt de Projectes de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 01/03/2022 13:32
2.- Tècnic de Projectes 1 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 11/03/2022 08:51

Codi per a validació: LPKOM-PO5ZG-3764L
Data d'emissió: 21 de Abril de 2022 a les 19:47:02
Pàgina 1 de 7

SIGNAT
11/03/2022 08:51

ÀMBIT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
SERVEI DE PROJECTES URBANS
Núm. d’expedient: 2021 / 7465 / 1387
T110-2018-009-C

Assumpte:

Informe de valoració del procediment obert simplificat de les obres
d’adequació i reforma de l’Espai Jove Remolí.

Destinatari:

Alejandro Muñoz Blasco, Coordinador de la Unitat Tècnica de Contractació

En relació amb l’assumpte de l’epígraf, els tècnics signants emeten el següent
INFORME
1. En data 24 de desembre de 2021, l’ajuntament va aprovar en sessió ordinària de Junta
de Govern Local , l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat, els
treballs inclosos dins del projecte bàsic i executiu de les obres d’adequació i reforma de
l’Espai Jove Remolí, amb un pressupost total de licitació de 111.768,47 €, amb un import
net de 92.370,64 € i una part d’IVA de 19.397,83 €. El termini d’execució previst dels
treballs és de 12 setmanes.
2. En data 26 de gener de 2022 a les 13:00h, es va procedir a l’obertura del sobre únic, sent
les empreses que van presentar proposicions les següents:
Núm
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CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ I REFORMA
DE L’ESPAI JOVE REMOLÍ.

EMPRESES

1 FARECLIMA SL
2 EXPERT LINE SL
3 GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS
4
5
6
7

8

SOSTENIBLES SL
ESTAYC SL
CONSTRUCCIONES Y
REHABILITACIONES VICENÇ SL
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
INADHOC HABITAT, SL
PLAN YOUR FUTURE SL (1)

Oferta
€

IVA

72.421,71
86.513,35

15.208,56
18.167,80

Termini
de
garantia
(mesos)
36
36

82.040,31

17.228,47

36

81.172,88

17.046,30

36

76.021,05

15.964,42

36

88.213,96
80.581,85
81.275,98

18.524,93
16.922,19
17.067,96

36
36
30 (2)

€

(1) Per la oferta presentada per PLAN YOUR FUTURE SL es proposa la seva exclusió per no presentar
el pressupost desglossat (no inclou els preus unitaris, ni pressupostos parcials per capítols) tal com
s’especifica al punt 12 del Plec de Condicions-Administratives.
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(2) Si bé el licitador en la seva oferta marca la casella que amplia el termini de garantia fins a 36 mesos,
indica de forma escrita que el termini de garantia es de 30 mesos.

Els aspectes objecte de valoració són els següents:
Criteris avaluables de forma automàtica. 100 punts màxims
•

Oferta econòmica. Puntuació màxim 90 punts. Es puntuarà amb la màxima
puntuació el licitador que ofereixi el preu mínim, proporcionalment es puntuarà a la
resta de licitadors, d’acord amb la formulació següent:
B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa)
N: Oferta econòmica a valorar

Núm
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Puntuació = 90 x B/N

EMPRESES

1 FARECLIMA SL
2 EXPERT LINE SL
3
4
5
6

7
•

GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS
SOSTENIBLES SL
ESTAYC SL
CONSTRUCCIONES Y
REHABILITACIONES VICENÇ SL
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
INADHOC HABITAT, SL

Oferta

€

Puntuació

72.421,71
86.513,35

90,00
75,34

82.040,31

79,45

81.172,88

80,30

76.021,05

85,74

88.213,96
80.581,85

73,89
80,89

Increment del termini de garantia fins a un màxim de 10 punts. Es valorarà el
major termini de garantia de l’obra que s’executi, amb càrrec a l’empresa.
Aquest criteri es valorarà de la forma següent:
Les ofertes que ampliïn la garantia de 30 a 36 mesos

10 punts

Les ofertes que ampliïn la garantia de 24 a 30 mesos

7,5 punts

Les ofertes que ampliïn la garantia de 18 a 24 mesos

5 punts

Les ofertes que ampliïn la garantia de 12 a 18 mesos

2,5 punts

Les ofertes que no ampliïn la garantia de 12 mesos

0 punts
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Núm

La puntuació resultant per a aquest criteri és la següent:

1
2
3
4
5
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6

7

EMPRESES

FARECLIMA SL
EXPERT LINE SL
GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS
SOSTENIBLES SL
ESTAYC SL
CONSTRUCCIONES Y
REHABILITACIONES VICENÇ SL
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
INADHOC HABITAT, SL

Oferta
(mesos)

Puntuació

36
36

10
10

36

10

36
36

10

36
36

10
10

10

Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes admeses i considerada la totalitat dels
criteris establerts pels Plecs del concurs, la puntuació total en ordre decreixent és la
següent:
EMPRESES

FARECLIMA SL
CONSTRUCCIONES Y
REHABILITACIONES VICENÇ SL
INADHOC HABITAT, SL
ESTAYC SL
GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS
SOSTENIBLES SL
EXPERT LINE SL
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL

Puntuació total
100,00
95,74
90,89
90,30
89,45
85,34
83,89

Tot seguit es comprova si alguna plica ha incorregut en baixa desproporcionada o
temerària segons l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
Tenint en compte que hi ha més de quatre licitadors, és d’aplicació l’apartat 4, que
determina que en principi “...es consideraran temeràries les ofertes que siguin inferiors
en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a dita mitjana en més de 10
unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes
que no es trobin en aquest supòsits....”.
La mitja aritmètica de les ofertes presentades i admeses és de 80.995,02 €. Per tant cal
considerar desproporcionades les ofertes inferiors en més de 10 unitats percentuals de
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
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Per tant el límit temeritat s’estableix en 72.895,52 € (aquelles inferiors al 10% de la
mitjana aritmètica).
D’acord amb el càlcul efectuat de totes les proposicions presentades i admeses es
considera desproporcionada o temerària la presentada per FARECLIMA SL.
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3. En data 4 de febrer de 2022 l’Ajuntament mitjançant ofici requereix a FARECLIMA SL.,
que aporti la documentació que justifiqui la viabilitat de l’oferta presentada, tal i com ja
establia el punt 16 del Plec de Condicions Econòmic-Administratives:
Justificació detallada del cost d’execució material de totes les partides incloses com a
preus unitaris del contracte, seguint la pauta i contingut següent:
• Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament
signats dels materials que s’utilitzaran
• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no
poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de
l’aprovació d’aquest plecs.
• Maquinària mínima necessària indicada als plecs del contracte:
o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització
de la màquina en cada cas.
o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de
la màquina, degudament signat.
• Subcontractistes:
o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec d’una
empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost detallat,
justificat i compromès degudament signat seguint les mateixes pautes
exposades als 3 punts precedents.
• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments d’execució
de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofert, conjuntament amb els 3
conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el llistat final d’execució material
dels preus ofertats i el seu cost real.
4. Dins del termini habilitat per presentar les justificacions, en data 9 de febrer 2022 i
mitjançant número d’anotació de registre 2609, l’empresa FARECLIMA,SL va presentar
la documentació de justificació d’oferta, passat a analitzar-la en el següent punt:
Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament signats
dels materials que s’utilitzaran.
•

Respecte a aquest punt el contractista manifesta que per tal de justificar els costos
de materials adjunta l’oferta dels seus proveïdors / subministradors.

•

Efectuada la valoració pels serveis tècnics municipals, es determina que els
documents presentats no estan signats pels subministradors ni aquests manifesten
el seu compromís.
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Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no poden
ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de l’aprovació
d’aquest plecs.
•

Respecte a aquest punt el contractista manifesta que per tal de justificar els costos
de la mà d’obra realitza una estimació de jornades en base al nombre d’operaris a
utilitzar a l’obra, el cost mensual dels operaris on s’inclou totes les despeses, cost de
seguretat social, part proporcional de vacances i pagues dobles. També manifesta i
justifica que els cost hora dels operaris és de 20 €/h.

•

Efectuada la valoració pels serveis tècnics municipals, es determina que compleix
amb aquest criteri.

Maquinària mínima necessària indicada als plecs del contracte:
o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització
de la màquina en cada cas.
o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de
la màquina, degudament signat.
•

Respecte a aquest punt el contractista manifesta que per tal de justificar els cost de
la maquinària la disposa en propietat i que es troba 100% amortitzada.

•

Efectuada la valoració pels serveis tècnics municipals, es determina que compleix
amb aquest criteri.

Subcontractistes:
o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec d’una
empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost detallat,
justificat i compromès degudament signat seguint les mateixes pautes
exposades als 3 punts precedents.
•

Respecte a aquest punt el contractista manifesta que per tal de justificar les feines
subcontractades adjunta l’oferta dels seus proveïdors.

•

Efectuada la valoració pels serveis tècnics municipals, es determina que els
documents presentats no estan signats per les subcontractes ni aquestes manifesten
el seu compromís.

Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments d’execució de
cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofert, conjuntament amb els 3
conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el llistat final d’execució material dels
preus ofertats i el seu cost real.
•
•

Respecte a aquest punt el contractista manifesta que per tal de justificar els
rendiments adjunta pressupost rendiments segons ITEC.
Efectuada la valoració pels serveis tècnics municipals, es determina que compleix
amb aquest criteri.

5. En data 18 de febrer de 2022 l’Ajuntament mitjançant ofici a FARECLIMA SL li posa de
manifest que en relació a la justificació dels materials i subcontractistes ha aportat els
pressupostos, però no adjunta els certificats de compromís dels subministradors i
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subcontractes. A tal efecte se li requereix que presenti la documentació corresponent
degudament signada.
6. Dins del termini habilitat per presentar les justificacions, en data 23 de febrer 2022 i
mitjançant número d’anotació de registre 3595, l’empresa FARECLIMA,SL va presentar
la documentació requerida i es determina que compleix amb els criteris establerts al Plec
de Condicions Econòmic-Administratives.
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7. Consegüentment en base a l’exposat en els paràgrafs anteriors la documentació
presentada per l’empresa FARECLIMA, SL justifica la viabilitat de l’oferta presentada i a
tal efecte no es considera desproporcionada o temerària.
8. Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes admeses i considerada la totalitat dels
criteris establerts pels Plecs del concurs, la puntuació total en ordre decreixent és la
següent:
EMPRESES

FARECLIMA SL
CONSTRUCCIONES Y
REHABILITACIONES VICENÇ SL
INADHOC HABITAT, SL
ESTAYC SL
GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS
SOSTENIBLES SL
EXPERT LINE SL
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL

Puntuació total
100,00
95,74
90,89
90,30
89,45
85,34
83,89

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
D’acord amb el que s’exposa en el punt anterior, la documentació aportada és correcta, i
s’estima com a oferta més avantatjosa, per ajustar-se millor a les condicions del procediment
obert d’aquestes obres, la presentada per l’empresa FARECLIMA SL, per un import total
d’adjudicació de 87.630,27 €, amb un import net de 72.421,71 €, i una part d’IVA de
15.208,56 €, que correspon a una baixa del 21,5966133828 %, i un termini d’execució de
12 setmanes,
L’anualitat que es proposa és la següent:
- Any 2022: 87.630,27 €.
Així mateix, atesa la clàusula núm. 27 del Plec de Clàusules Administratives Particulars en
el que textualment diu “No obstant, es podrà introduir variacions sense necessitat de
l’aprovació prèvia, quan consisteixin en l’alteració del nombre d’unitats realment executades
sobre els previstes en els mesuraments del projecte, quan no superin el 10 % del preu
primitiu del contracte i quan existeixi crèdit suficient per finançar-les.”, es proposa:
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-

Mantenir l’autorització corresponent al 10% del preu del contracte d’augment màxim
de despesa per possibles variacions del nombre d’unitats executades, per import de
8.763,03 € respecte a la partida 12 93302 63200 2020 4 INVER 43 REFORMA
REMOLI.

-

Anul·lar l’autorització de la despesa per un import total de 15.375,17 € respecte a la
partida 12 93302 63200 2020 4 INVER 43 REFORMA REMOLI.

En conseqüència, es proposa requerir la documentació corresponent i la constitució de la
garantia definitiva, a l’empresa esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una
vegada complimentat el requeriment.
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El que li comunico pel seu coneixement i als efectes adients.
El present informe consta de set pàgines.

