INFORME
Exp.:1431-2420-2020 SERVEIS
TERRITORIALS

ASSUMPTE: VALORACIÓ OFERTES LOT 1
El present informe s’emet de conformitat amb el que disposa l’article 80 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
ANTECEDENTS
L’Octubre del 2020, l’Ajuntament de Begues va iniciar expedient per a la
contractació del subministrament de mobiliari per a l’edifici del Centre de
Serveis per a la Gent Gran, dividida en 2 lots. Aquest subministrament es
va licitar a finals del mes de març de 2021 i l’obertura de pliques (sobre 1)
es va fer el 17 de maig d’enguany.
L’1 de juny de 2021 la mesa es va reunir per a la obertura del sobre 2 que
contenia l’oferta econòmica i tècnica valorable automàticament.
Revisades les ofertes econòmiques presentades pel Lot 1 es va comprovar
que algunes de les empreses no havien especificat si l’oferta era amb IVA
inclòs o no, i es van sol·licitar aclariments
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Llei 9/2017 de 8 de novembre , de contractes del sector públic

Finalment, passat el termini concedit i revisada la documentació
complementària, en relació al lot 1 queda el quadre de resum com segueix:
Ofertes
lot 1

Empresa

Oferta
econòmica
(màxim 80 punts)
Preu LICITACIÓ :
219.630,45+iva=
265.752,84

Termini
addicional
de garantia
(màxim 10
punts)

Reducció
termini
subministra
ment
i
instal·lació
(màxim
10
punts)

TOTAL

1

GALERIAS
CAMELLO
MUEBLES SL

Import:
159.000,00- €
no especifica iva o
no.
No ha respost el
requeriment

Garantia:
5 anys

Termini:
4 setmanes

punts

Punts: 10

Punts:10
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2

3

INST.
INTEGRALS I
EQUIPAMENT
PER
L’HABITAT
KAUSA
COMERCIAL
CONTEL SA

d’aclariment
i
queda exclosa
Import:
136.042,52+IVA=
164.611,45 €
Punts: 80
Import:
146.880,00+IVA=
177.724,80 €
Punts:74,10
Import:
169.800,18+IVA=
205.458,22€
Punts: 64,10

4

SEUBA SA

5

GRUP
DE
PROMOCIÓ I
DISSENY
EFEBE SLU

Import:
148.409,00+IVA=
179.574,89
Punts:73,33

6

INASHOC
HABITAT SL

7

EXPERTLINE
SL

Import:
152.402,21+IVA=
184.406,67 €
Punts: 71,41
Import:
154.400,00+IVA=
186.824,00 €
Punts: 70,49

Garantia:
5 anys

Termini:
4 setmanes

100 punts

Punts: 10

Punts: 10

Garantia:
5 anys

Termini:
4 setmanes

Punts: 10
Garantia:
1
any
addicional

Punts: 10
Termini:
4 setmanes

Punts: 2
Garantia:
5 anys

Punts: 10
Termini:
4 setmanes

93,33 punts

Punts: 10
Garantia:
5 anys

Punts: 10
Termini:
4 setmanes

91,41 punts

Punts: 10
Garantia:
5 anys

Punts: 10
Termini:
4 setmanes

90,49 punts

Punts: 10

Punts: 10

94,10 punts

76,10 punts

22/09/2021

L’empresa Galerias Camello no ha aportat els aclariments requerits i queda
exclosa.
Les empreses SEUBA i EFEBE aporten els aclariments i s’ha completat el
quadre comparatiu d’acord amb els imports definitius de les ofertes.
Resten com a vàlides 6 Ofertes que en ordre creixent son així.
KAUSA

SEUBA SA

164.611,45
177.724,80
179.574,89
184.406,67
186.824,00
205.458,22

MITJANA

1.098.600,03
183.100,01

CONTEL
EFEBE
INASHOC
EXPERTLINE
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El 90% de la mitjana de les ofertes vàlides puja la quantitat de 164.790,00 i
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l’Habitat KAUSA en quedar 178.56 € per sota, podria haver de ser
considerada com anormalment baixa (tot i que es desvia un import irrisori).
En aplicació de l’article 149.4 de la LCSP, es va sol·licitar a l’empresa la
justificació de la seva oferta, havent presentat en temps i forma la seva
justificació, d’acord amb el requeriment de l’Ajuntament.
De l’anàlisi de la documentació presentada per Kausa, es dedueix que
l’empresa disposa d’ofertes dels subministradors adequades al preu ofertat i
que hi ha marge suficent per a cobrir les despeses generals d’empresa. En
conseqüència, es considera que no s’ha d’excloure l’oferta de Kausa.
CONCLUSIONS
Ateses les consideracions anteriors, es proposa adjudicar la licitació del Lot
1 Mobiliari a l’empresa INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER
L’HABITAT KAUSA per import de 136.042,52+IVA= 164.611,45 €, atès que
és la que ha assolit una puntuació major, de 100 punts

Xavier Teixidor i Bigas
Arquitecte
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Begues, a la data de la signatura electrònica.
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