Resolució d’adjudicació del contracte dels treballs de camp corresponents a
l’operació estadística: Enquesta de condicions de vida de Catalunya, any 2017
(expedient 4/2017).

Fets:

Vist que s’han acomplert tots els tràmits procedimentals requerits pel Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, per a la licitació del contracte dels treballs de camp corresponents a
l’operació estadística: Enquesta de condicions de vida de Catalunya, any 2017.
L’òrgan de valoració de l’Institut d’Estadística de Catalunya ha procedit a la valoració de
l’única proposició presentada, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al Plec de
clàusules administratives que regula aquesta contractació.
El resultat de la valoració ha estat el següent:
CRITERIS SUBJECTIUS (SOBRE B)

MILLORES A LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
(fins a 46 punts)

Análisis e Investigación S.L.

Punts obtinguts

1.1.1. Pla de preparació i desenvolupament del treball de camp
( fins a 3 punts )

3

1.1.2. Pla de comunicació amb les unitats informants
( fins a 3 punts )

6

1.1.3. Calendari d'execució
( fins a 10 punts )

7

1.2.1. Sistema de connexió segura dels ordinadors portàtils amb la
base de dades central de l'empresa
( fins a 6 punts )

6

1.2.2. Sistema de connexió segura entre l'Idescat i la base de dades
central de l'enquesta en l'empresa
( fins a 8 punts )

8

1.2.3. Disseny i configuració del sistema informàtic que acollirà la base
de dades central de l'enquesta
( fins a 8 punts )

8

1.3. Disponibilitat de recursos davant d'altres llengües
( fins a 8 punts )

2

TOTAL SOBRE B

40

CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE C)

OFERTA ECONÒMICA
( fins a 40 punts )

Preu
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40

134.155,00

162.327,55
Preu (IVA inclòs)

OFERTA EN RECURSOS HUMANS ((NR/NRm àx) x8) +
((NC/NCm àx) x5)
( fins a 14 punts )

14

NR (nombre hores de treball en temps complet d'enquestadors)

10.960

NC (nombre hores de treball en temps complet d'inspectors, control i
depuració)

12.640

TOTAL SOBRE C

54

TOTAL SOBRES B + C

94

Aquesta empresa obté a la valoració dels criteris subjectius una puntuació total de 40
punts i 54 punts en la valoració dels criteris objectius, aconseguint un total de 94 punts.
L’oferta més avantatjosa en el seu conjunt és la presentada per l’empresa Análisis e
Investigación, SL, motiu pel qual se li ha requerit la presentació de la documentació
necessària per a l’adjudicació, documentació que ha estat presentada el 20 de març de
2017.
Fonaments de dret:
L’article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix que l’òrgan de contractació
adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació i en el mateix sentit s’expressa la clàusula dotzena del plec de clàusules
administratives particulars.
En compliment de les funcions que en matèria de contractació em confereix l’article 7.d)
del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d’organització i funcionament de l'Institut
d'Estadística de Catalunya.
RESOLC
Primer: Adjudicar el contracte administratiu de serveis dels Treballs de camp
corresponents a l’operació estadística: Enquesta de condicions de vida de Catalunya,
any 2017 a l’empresa Análisis e Investigación, SL, pel següent import:

- Base Imposable:
- I.V.A.:
- Import total:

134.155,00 €
28.172,55 €
162.327,55 €

Segon: Notificar i publicar aquesta resolució d’adjudicació al perfil del contractant.
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D’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra aquesta Resolució
d’adjudicació, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini d’un
mes, recurs potestatiu de reposició davant el director de l’Institut d’Estadística de
Catalunya.
D’acord amb els article 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra aquesta Resolució d’adjudicació, també
pot interposar-se, en el termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu davant la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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