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INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES ECONÒMIQUES O SOTMESES A
CRITERIS AUTOMÀTICS I DE VALORACIÓ FINAL DEL CONTRACTE RELATIU AL
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ
D’UNA
CABINA
DE
DISCOS
D’EMMAGATZEMATGE NETAPP PER AL BACKUP DE L’ARXIU AUDIOVISUAL DEL
GRAN TEATRE DEL LICEU (EXP. 018-T2021-RHSG-SU)

1. OBJECTE
L‘objecte del present informe és exposar el desenvolupament i resultats del procés de valoració d’ofertes
presentades per a la licitació del subministrament i la instal·lació d’una cabina de discos d’emmagatzematge
per al backup de l’arxiu audiovisual del Gran Teatre del Liceu.
2. EMPRESES PRESENTADES I ADMESES
-

Econocom Nexica SLU
Prosol Iscat SL

3. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES ECONÒMIQUES O SOTMESES A CRITERIS DE VALORACIÓ
AUTOMÀTICS
3.1. OFERTA ECONÒMICA: de 0 a 100 punts
La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte els criteris automàtics següents:
Oferta ECONÒMICA: de 0 a 100 PUNTS
Les ofertes es valoraran d'acord amb la fórmula següent:

On:

Essent el VP= 1 i IL: Import de Licitació, és a dir import o preu unitari sobre el qual es presenta oferta
Criteris per l'apreciació d'ofertes desproporcionades o anormals:
Es considerarà que les ofertes poden contenir valors anormals o desproporcionats en els següents casos:
Quan concorri un únic licitador si la seva oferta econòmica presenta una baixa superior al 25% del pressupost
base de licitació o preu unitari objecte de valoració.
Quan concorrin dos licitadors aquella oferta econòmica que presenti una baixa superior al 20% del pressupost
base de licitació o preu unitari objecte de valoració.
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Quan concorrin tres licitadors aquelles ofertes que siguin inferiors en més del 15% a la mitjana aritmètica de les
ofertes presentades calculada amb dos decimals. No obstant pel càlcul s'ha d'excloure l'oferta de major quantia
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquella mitjana.
Quan concorrin quatre o més licitadors si l'oferta econòmica és inferior en més del 15% a la mitjana aritmètica
de les ofertes presentades calculada amb dos decimals. No obstant això si entre aquestes hi ha ofertes
superiors a la mitjana en més de 10 punts percentuals es calcularà de nou la mitjana només amb les ofertes
que no es trobin en aquest supòsit.
3.1.1. OFERTES ECONÒMIQUES PRESENTADES
3.1.1.1. Ofertes econòmiques presentades
PRESSUPOST
MÀXIM DE LICITACIÓ
ABANS D’IVA

CONCEPTE

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D’UNA
CABINA
DE
DISCOS
D’EMMAGATZEMATGE NETAPP PER
AL BACKUP DE L’ARXIU AUDIOVISUAL
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

OFERTA
ECONOCOM
NEXICA SLU

25.000,00 €

DE

OFERTA
DE
PROSOL ISCAT SL

24.118,24 €

23.849,33 €

3.1.1.2. Ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats
Vist el resultat de l’oferta dels licitadors, les seves ofertes econòmiques no presenten una baixa superior al 25%
del pressupost base de licitació i, per tant, es consideren que no són susceptibles de contenir valors anormals
o desproporcionats.

3.2.1. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA PRESENTATS PER LES EMPRESES
3.3. Resum de puntuació de criteris avaluables de forma automàtica
EMPRESES

OFERTA ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

PUNTACIÓ
OBTINGUDA

Econocom Nexica SLU

24.118,24 €

100

98,92

Prosol Iscat SL

23.849,33 €

100

100

4. VALORACIÓ I CONCLUSIONS
Vist el resultat de la valoració, l’empresa Prosol Iscat SL és la millor oferta i per aquest motiu es proposa a
l’Òrgan de contractació seva adjudicació
Signat,

Raquel Boza Fresco,
Cap del Servei IT
Fundació del Gran Teatre del Liceu

