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Expedient:
Emplaçament:
Obres:
Interessat:
NIF/CIF:

2019/602
C IGNASI MAS MORELL, 12, BAIXOS
Licitació obres reforma arxiu municipal
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
P0823500D
INFORME ADJUDICACÓ

Assumpte:

Contracte d'obres de reforma de l'arxiu municipal de Sant Pol de
Mar.

Pressupost de licitació:

45.563,35 € (IVA exclòs)
55.131,66 (21% IVA)

Termini execució:

8 setmanes per executar les obres

I N F O R M E:
En relació a la contractació de l’obra de referència, atès que es tracta d'un procediment obert
simplificat, s’han presentat les següents empreses:
-

ESTAYC, SL
MONTCRUMA, SLU

Criteris d'adjudicació
En el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques, PCAPT, aprovat per la JGL en
data 20 de maig de 2019, s'especifiquen en la seva Clàusula 15 els criteris a tenir en compte
per l'adjudicació:
-

Millor preu ofertat. Fins a de 80 punts
Millores tècniques. Fins a de 15 punts.
Termini addicional de garantia. Fins a 5 punts.
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El pressupost del projecte, redactat pels serveis tècnics municipals de l'Ajuntament de Sant Pol
de Mar en data novembre de 2018, el qual va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern
Local en data 11 de febrer de 2019, i al no haver-se presentat al·legacions en la seva contra, va
ser aprovat definitivament el 4 d'abril de 2019, és de 45.563,35 € (IVA exclòs), essent l'IVA
(21%) 9.568,30 €.
L'objecte del projecte és la de justificar, determinar i valorar les obres necessàries de reforma i
d'adequació d'un local en planta baixa, situat al carrer Ignasi Mas Morell, 12, per a
dependències de l'arxiu municipal.
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L’ajuntament escollirà l’oferta que, cobrint el contingut del plec, resulti més adequada a la
finalitat de l’obra objecte de la licitació, tenint en compte els següents criteris de valoració
descrits.
Els criteris que han de servir de base a l'adjudicació són els següents:
Preu ofertat. Fins a de 80 punts
El pressupost de licitació és de 45.563,35 € (IVA exclòs), essent l'IVA (21%) 9.568,30 €.
Segons l'apartat 15 del Plec de Clàusules, punt 1, Preu ofertat, s'assignaran 0 punts a les
ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a l 'oferta més baixa, puntuant-se
la resta d'ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional amb aplicació de la següent
fórmula
Oferta més avantatjosa x 80
Oferta presentada
PROPOSTA ECONÒMICA (80 PUNTS)
PEM
IVA
TOTAL
43.542,07 €
9.143,83 € 52.685,90 €
41.822,60 €
8.782,75 € 50.605,35 €

1 ESTAYC, SL
2 MONTCRUMA, SLU

PUNTUACIÓ
76,84081166
80,00000000

Càlcul de la baixa
PRESSUPOST

IVA

TOTAL

BAIXA

1

ESTAYC, SL

43.542,07 €

9.143,83 €

52.685,90 €

4,436197075 %

2

MONTCRUMA, SLU

41.822,60 €

8.782,75 €

50.605,35 €

8,209997728 %

Aquesta article diu: Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.
Per tant, el càlcul de la mitja aritmètica és el següent:

PRESSUPOST
1

ESTAYC, SL

43.542,07 €

2

MONTCRUME, SLU

41.822,60 €
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Segons l'apartat 18 del Plec de Clàusules, Proposicions anormals o desproporcionades, es
consideren ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els supòsits previstos a
l'article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
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Amb aquest càlcul es defineix que les empreses poden estar en baixa temerària si estan per
sota de 34.833,66 € (43.542,07 € - (43.542,07 €*0,2)).
Per tant, totes les ofertes presentades no es consideren desproporcionades o temeràries.
Millores tècniques. Fins a de 15 punts.
Segons l'apartat 15 del Plec de Clàusules, punt 2, Millores tècniques, es tenen en compte les
següents:
- Substitució de llumeneres. (10 punts).
- Regularització de la xarxa elèctrica. (5 punts).
Segons el paràgraf 3 del mateix apartat, diu: El licitador haurà d'expressar clarament quines
millores accepta de les proposades cadascuna d'elles haurà d'anar acompanyada de la
valoració econòmica (desglossant el valor amb IVA exclòs i inclòs) així com de les fitxes
corresponents.
Per tant, les dues ofertes accepten les millores del punt 2, tot i que l'oferta de l'empresa
MONTCRUMA, SLU no ha presentat la valoració ni tampoc les fitxes tècniques, les qual són
necessàries per acreditar la declaració d'intensions d'execució de les millores. El resum de la
puntuació queda de la següent manera.
MILLORES TÈCNIQUES (15 PUNTS)

SUBSTITUCIÓ LLUMENERES
(10 PUNTS)
2.458,82 €

1 ESTAYC, SL
2 MONTCRUMA, SLU

PUNTUACIÓ

REGULARITZACIÓ
XARXA (5 PUNTS)
300,00 €

2.458,82 €
300,00 €
SI ACCEPTEN PERÒ NO LES
SI ACCEPTEN PERO NO
VALOREN
LES VALOREN

15,00
0,00

Segons l'apartat 15 del Plec de Clàusules, punt 3, Termini addicional de garantia, es tenen en
compte el següent:
- Oferiment d'un any de garantia. (5 punts).
- No oferiment d'aquest any. (0 punts).
El criteri que s'ha seguit per a puntuar aquest termini és el següent:

1 ESTAYC, SL
2 MONTCRUMA, SLU

GARANTIA (10 PUNTS)

PUNTUACIÓ

1 ANY
1 ANY

5,00
5,00
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Termini addicional de garantia. Fins a de 5 punts.
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Puntuació global de les ofertes
Amb tot lo exposat, el resum final de les ofertes és el següent
VALORACIÓ MILLORES
ECONÒMICA TÈCNIQUES
1 ESTAYC, SL
2 MONTCRUMA, SLU

76,8408117
80,0000000

15,00
0,00

GARANTIA
5,00
5,00

TOTAL
96,84081166
85,00000000

Ateses totes les consideracions anteriors, i d'acord amb la valoració de les ofertes presentades,
la millor proposta per a l'adjudicació de les obres necessàries de reforma i d'adequació d'un
local en planta baixa, situat al carrer Ignasi Mas Morell, 12, per a dependències de l'arxiu
municipal, és l'oferta núm. 1, presentada per l'empresa ESTAYC, SL.
Tot el qual s'informa i es posa en coneixement de la Junta de Govern Local per tal que acordin
el que considerin més convenient.
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Sant Pol de Mar, a data de signatura
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