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ADJUDICACIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CRG03/14
(L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ), a la vista de la Proposta d’adjudicació
elevada per la Mesa de Contractació/Unitat Tècnica i en base als
següents fets:


Vista l’Acta de constitució de la Mesa de contractació/Unitat
Tècnica i d’obertura de la documentació administrativa de data 6
de Juny de 2014, a través de la qual es deixa constància del
compliment dels requeriments administratius establerts en el Plec
de Clàusules Particulars i s’acorda admetre a licitació a les
següents empreses:
- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
- DALKIA CATALUNYA, S.A.
- SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, S.L.
I excloure, per no aportar la certificació OHSAS 18001 o similar
en Seguretat i Salut, ni acreditació del compliment dels
requeriments equivalents en aquesta matèria, a la següent
empresa:
- CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A.
i, per aportar parcialment la documentació de solvència tècnica, a
la següent empresa:
- GOMINTEC, S.L.



Vista l’Acta d’obertura de proposicions econòmiques de data 25
de Juny de 2014, en la que es fa constar les ofertes presentades
per les empreses licitadores i el termini d’execució ofertat per les
mateixes.



Vista l’Acta d’obertura de la proposta tècnica de data 19 de Juny
de 2014, en la que es fa constar la valoració de les propostes
tècniques presentades per cadascun dels licitadors d’acord amb
els criteris de valoració establerts a l’Annex 6 del Plec de
Clàusules Particulars així com en atenció al Plec de Prescripcions
Tècniques.
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Vist l’Informe Tècnic de data 23 de Juny de 2014 on s’avaluen i
valoren les ofertes tècniques i econòmiques presentades pels
licitadors, i que forma part de l’expedient de contractació.



Vist els següents criteris d’Adjudicació:

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Oferta Econòmica
Termini de garantia de l’obra
Termini d’execució del
contracte
PUNTS

COBRA INSTALACIONES Y
SEVICIOS, S.A.
40
10
10

DALKIA CATALUNYA
37.5
10
9.3

SERVEIS OBRES I
MANTENIMENT, S.L.
39.8
10
10

60

56.8

59.8

5

10

7

6

8

4

3

5

4

5

2

3

2

0

5

2

1

5

PUNTS

23

26

28

PUNTS TOTALS

83

82.8

87.8

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Planificació:
qualitat
del
diagrama de Gantt i la seva
adaptació a la realitat de l’obra
Qualitat
de
la
memòria
descriptiva de la planificació i
justificació de la metodologia
per
l’assegurament
del
compliment de la planificació
Es valorarà l’adaptació a l’obra
de la proposta de mesures
especials per reduir l’impacte
sobre l’entorn i sobre l’activitat
del CRG
Es valorarà la qualitat de la
metodologia per a la gestió de
la recopilació i lliurament de la
documentació
as
built
adaptada a l’obra que es
lliurarà al finalitzar l’obra
- Obra civil i estructura: Fins a
5 punts
- Instal·lacions: Fins a 5 punts
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HA ACORDAT / HA RESOLT:


ADJUDICAR a l’empresa SERVEIS OBRES I MANTENIMENT,
S.L. domiciliada a C/ Marina, 311, entresòl 1ª, 08025, Barcelona
amb NIF B59302166, el contracte relatiu a les “ Obres de
Construcció i Habilitació d’Espais a les Instal·lacions del CRG”
per un import de 179.202,09 euros i un termini de 13 setmanes,
d’acord amb l’informe de valoració de les ofertes abans esmentat
que s’accepta; REQUERIR a l’adjudicatari perquè en el termini de
15 dies hàbils des de la data de publicació de l’adjudicació en el
Perfil de Contractant d’aquesta entitat constitueixi la garantia
definitiva, per un import de 7168.08 euros, i presenti la
documentació justificativa indicada al Plec de Clàusules
Particulars.



ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present adjudicació al PERFIL
DE CONTRACTANT.

Barcelona, a 27 de Juny de 2014
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