INFORME SERVEIS TÈCNICS

ADJUDICACIO SUBMINISTRAMENT D'UN PONT GRUA, LA SEVA
INSTAL.LACIÓ I POSROA EN FUNCIONAMENT PER A LA LíNEA DE
PRETRACTAMENT MECÀNIC DE RESIDUS MUNICIPALS DE LA PLANTA

INFORME:

MECÀNICA BIOLÒGICA DEL BAIX CAMP

SOT.LICITANT:

CONSORCI PER LA GESTIó DE RESIDUS DEL BAIX CAMP

EXPEDIENT:

c05120L8

ASSUMPTE:

INFORME TÈCNIC SOL'LICITAT PER LA MESA DE CONTRACTACIÓ EN
RELACIÓ A LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PELS LICITADORS
D'ACORD AMB ELS CRITERIS QUE S'ESTABLEIXEN EN EL PLEC DE
CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL
PROCEDIMENT AMB MESA DE CONTRACTACIó, PER A L'ADJUDICACIó
DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN PONT GRUA, LA SEVA
INSTAL'LACIÓ POSROA EN FUNCIONAMENT PER A LA LíNEA DE
PRETRACTAMENT MECÀNIC DE RESIDUS MUNICIPALS DE LA PLANTA
MECÀNICA BIOLòGICA DEL BAIX CAMP.

I

Atesa la sol'licitud d'informe tècnic sol'licitat per la mesa de contractació en relació A LA
DOCUMENTACIó PRESENTADA PELS LICITADORS D'ACORD AMB ELS CRITERIS QUE
S'ESTABLEIXEN EN EL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL
PROCEDIMENT AMB MESA DE CONTRACTACIÓ, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

D'UN PONT GRUA, LA SEVA INSTAL.I.ACIÓ I POSROR EN FUNCIONAMENT PER A LA LíNEA DE
PRETRACTAMENT MECÀNIC DE RESIDUS MUNICIPALS DE LA PLANTA MECÀNICA BIOLÒGICA
DEL BAIX CAMP, el Responsable d'lnnovació, Qualitat i Medi Ambient de l'empresa SECOMSA
GESTIÓ, SL, pot

L.

informar:

Que dins del termini legal de presentació d'ofertes, s'ha presentat les empreses
següents:

EMPRESA

01.

I

N

DUSTRIAS ELECTROMECAN ICAS G. H., S.A.
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2.

El PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, defineix els criterís de selecció

del contractista, en el qual hi consta el següent:

2.1-.

Millor oferta econòmica (màxim 75 puntsl

Es donarà

una puntuacíó proporcional a la baixa global oferta i es calcularà en els termes

següents:
Al preu més econòmic se li dona la màxima puntuació, és a dir, 75 punts
La resta d'ofertes obtenen la puntuació proporcionalment segons la següentfórmula:

Puntuactó

:

Import oferta més econòmica
t Import oferta que es calcula

]xzs

2.2. Millors terminis d'execució total (fins a L0 punts).
La puntuació serà proporcional a la

millora dels terminis de d'execució total oferts respecte al
màxim establert en aquest plec (màxim 168 dies).
El millor termini de lliurament del projecte obté la màxima puntuació

i la resta obté la

puntuació proporcionalment, segons la següent fórmula:

puntuació:

ìx!00:o/o x

t

L'oferta s'haurà de presentar en DIES, que s'entenen naturals, tal
model de presentació de l'oferta.

i com

10

s'especifica en el

Per criterí tècnic, els terminis d'execució total proposats que siguin inferíors a un 25% sobre el
màxim fixat en aquest plec, és a dir, que siguin inferiors a 126 dies, es consideraran temeraris o

desproporcionats, de manera que, en aquest cas,

la Mesa de contractació requerirà

la

justifícació detallada dels terminis d'execució proposats, per poder admetre aquesta oferta.
Les empreses licitadores hauran de presentar
planificació del termini d'execució total

un breu programa de treball indicant

la

La puntuació serà proporcional a la millora dels terminis de garantia oferta respecte al míním
establert en aquest plec que és d'1 any, és a dir, de 365 dies naturals.
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La millor ampliació de la garantia total mínima obtindrà la màxima puntuació i la resta obtindrà
la puntuació proporcionalment, segons la següent fórmula:

:t

Puntuacií

Número de dies millor oferta

Número de dies de l'oferta que es calcula

]x100:% x

s

L'ampliació de la garantia mínima d'L any (365 dies) es presentarà indicant els dies addicíonals

que s'ofereixen com a ampliació de la mateixa. Els dies s'entenen naturals, tal

i

com

s'especifica en el model de presentació de l'oferta.
La no indicació de l'ampliació de garantia s'indicarà amb 0 dies

i donarà una puntuació de 0

punts. La resta es calcularà en base a la fórmula indicada en aquest punt.

L0 puntsl
La millora de la ubicació dels armaris de potència i maniobra en CCM es calcularà de la següent
manera: els armaris de potència i maniobra van ubicats segons el PPT sobre el pont grua. Es
considera una millora en el subministrament si aquests quadres es situen en una habitació on
es puguin realitzar reparacions i / o comprovacions elèctriques del pont grua sense haver de
pujar al pont grua. Es proposa la sala de control o CCM que està situada al costat de les fosses,
sota I'habitacle del pulpista. Aquests armaris estaran condicionats a tots els efectes en funció
de la seva ubicació final.

Aquesta millora està vinculada amb l'objecte del contracte i és una prestació addicional a les
que figuren definides en el plec de prescripcions tècniques, sense que alteri la naturalesa ni
l'objecte del contracte. El valor estimatiu d'aquesta millora és de 12.000 euros.
El

lícitador que indiquí la prestació de la millora de la ubicació descrita obtindrà

3.

1-0

punts.

D'acord amb els criteris de selecció mencionats en el punt anterior, es pot estimar

la

següent valoració:

1.

Millor oferta econòm¡ca.
Puntuació (de 0 a 75 punts).
L'import de l'oferta més econòmica és de 219.578 € + lVA.

01.

I

N

DUSTRIAS ELECTROMECAN ICAS G. H., S.A.

Ofereix realitzar el subministrament per la quantia de 219.578 € + IVA

Puntus'ió

- t'ffi

] x zs -

75,00 punts
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tant, la puntuació de les ofertes presentades és la següent:

Per

Puntuació apartat 2.1

EMPRESA

01.

I

N

75,00 punts

DUSTRIAS ELECTROMECAN ]CAS G. H., S.A.

2.

Millors term¡n¡s d'execució total.
Puntuació (de 0 a L0 punts).
Millor termini d'execució total 128 dies.

01.

I

N

DUSTRIAS ELECTROM ECAN ICAS G. H., S.A.

Ofereix un termini d'execució total de 128 dies.

puntuació: {
t72B)} x

roo :700o/o

x

10

:

t0 punts

=

Per

tant, la puntuació de les ofertes presentades és la següent:
Puntuació apartat 2.2

EMPRESA

01.

I

N

10,00 punts

DUSTRIAS ELECTROM ECAN ICAS G. H., S.A.

3.

Millora ampl¡ac¡ó de la garant¡a total.
Puntuació (de 0 a 5 punts).
La

01.

I

millor ampliació de la garantia total és de 365 dies addicionals.

NDUSTRIAS ELECTROMECAN ICAS G.H., S.A.

Ofereix una ampliació de garantia de 365 dies addicionals.

puntuactó

=t#

:L000/o x 5 :
] x roo

5

punts

er tant, la puntuació de les ofertes presentades és la següent:

EMPRESA

01.

I

N

DUSTRIAS ELECTROMECAN ICAS G. H., S.A.

Puntuació apartat 2.3
5 punts

Pàgina 4 de 5

QUADRE - RESUM DE PUNTUACIONS

