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ASSUMPTE:

INFORME TÈCNIC DE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS
OBJECTIUS I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ I NETEJA DEL PARC DE LA
MITJANA I EL CAMÍ DEL RIU TRAM NORD” (Exp.
SER_OBE_2021_0030)

INFORME:
Desprès de publicar la licitació al perfil del contractant del Servei de manteniment,
conservació i neteja del Parc de La Mitjana per un import màxim de:
Manteniment:
40.276,53 € + 8.458,07 € (d’IVA al 21%)
Neteja:
61.605,23 € + 6.160,52 € (d’IVA al 10%)
Que puja un TOTAL (IVA inclòs) de 116.500,35 € d’acord amb el Plec de Bases que
regeixen el contracte.
1.- Empreses
Les empreses que han presentat ofertes són les següents:
LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT S.L.
FUNDACIÓ ASPROS

2.- Criteris de valoració tècnica
Els criteris de valoració establerts al Plec de Condicions particulars que regeix l’adjudicació
del contracte obert al perfil del contractant és el següent:
CRITERIS SUBJECTIUS (fins a 30.00)
S’han examinat un total de dos ofertes de les que s’han analitzat tècnicament tots els punts
sol·licitats en el Plec de bases de la licitació.
Segons l’informe tècnic de data 23 de novembre de 2021 les puntuacions pel que fa als
criteris subjectius, obtingudes per cada empresa en aquest apartat van estar les següents:
LLEIDATANA DEL
MEDI AMBIENT S.L.

QUALITAT I IDONEÏTAT TÈCNICA DEL SERVEI
OFERTAT (FINS A 20)
MESURES MEDIAMBIENTALS (FINS 10)
TOTAL PUNTUACIÓ

FUNDACIÓ ASPROS

17,5

9

8,5

5,5

26

14,5
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3.- Criteris d’avaluació objectius (fins a 70 punts)
Oferta econòmica (Fins a 60 punts)
La valoració de la oferta econòmica es realitza en base a la següent fórmula:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó=𝑃 𝑥(𝑃𝑏−𝑃𝑖) / 𝑃𝑏−𝑃𝑖𝑏
On:
Puntuació = puntuació obtinguda
P = màxima puntuació a obtenir
Pb= Pressupost base de licitació
Pi= Pressupost ofert pel licitador (Pb x % baixa ofertada pel licitador)
Pib= Preu oferta més baixa del total de licitadors.
Les puntuacions de les ofertes presentades segons les baixes presentades per les dos
empreses, queden segons el quadre adjunt:
EMPRESES LICITANTS

% BAIXA OFERTADA

LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT S.L.
FUNDACIÓ ASPROS

IMPORT OFERTAT
(IVA no inclòs)

PUNTUACIÓ

103.685,31 €
101.355,31 €

11,00 %
13,00 %

50,77
60,00

Subministrament i col·locació de fusta de pi per elements del parc que es puguin fer
malbé en el parc. (fins a 10 punts)
Els licitadors podien presentar un subministrament extra de fusta de pi;
La fórmula a utilitzar per la valoració és:
Fi = Fmax. * Fj / Fmax
Fi = Puntuació atorgada a cada oferta
Fmax. = Puntuació màxima a atorgar
Fj = m3 de fusta de pi tractada ofertats en cada oferta
Fmax = m3 de fusta de pi tractada ofertats per l’oferta amb major nombre de m3.
Les puntuacions de les ofertes presentades segons el subministrament i col·locació de
fusta de pi queden segons el quadre adjunt:
EMPRESES LICITANTS

SUBMINISTRAMENT DE FUSTA
DE PI COL·LOCADA (m3)

LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT S.L.
FUNDACIÓ ASPROS

PUNTUACIÓ

15

10

0

0

Per tant, el resum de la valoració de criteris objectius s’adjunta en la taula següent:

PROPOSTA ECONÒMICA
SUBMINISTRAMENT DE FUSTA DE PI
TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS

LLEIDATANA DEL MEDI
AMBIENT S.L.

FUNDACIÓ ASPROS

50,77
10,00

60,00
0,00

60,77

60,00
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4.- Valoració final
A continuació es presenten les puntuacions obtingudes pels ofertants dels criteris de
valoració subjectiva i dels criteris de valoració objectiva:
LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT
S.L.

FUNDACIÓ ASPROS

CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIUS
CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIUS

26
60,77

14,5
60,00

TOTAL PUNTUACIÓ

86,77

74,50

5.- Anàlisi de les ofertes de criteris objectius.
Per tal de complir amb les prescripcions del Plec de clàusules administratives del contracte,
es presenta un anàlisis de les ofertes presentades per valorar els criteris objectius.
Anàlisis de les ofertes econòmiques
Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’han d’aplicar els paràmetres
objectius previstos en l’article 85 del RGLCAP a la globalitat de tots dos criteris de valoració
segons la seguen formula:
Oferta global= (oferta econòmica) - (m3 de subministrament i col·locació de fusta * 301,77
€/m3).
El resultat de les ofertes econòmiques queda:
EMPRESES
LICITANTS

IMPORT
OFERTAT
(IVA no inclòs)

Subministrament Import augment
fusta de pi
amidament
(m3)
(oferta*301,77 €)

TOTAL
OFERTA

% DE
BAIXA
TOTAL

LLEIDATANA DEL
MEDI AMBIENT S.L.

103.685,31 €

15

4.526,55 €

99.158,75 €

14,89 %

FUNDACIÓ ASPROS

101.355,31 €

0

€

101.355,31 €

13,00 %

S’ha aplicat les indicacions de l’article 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. (BOE 26/10/2001) (Corrección de errores B.O.E. 19/12/2001 y
B.O.E. de 08/02/2002), es comprova que les ofertes són correctes.
El resum de les ofertes conjuntes es:

OFERTES
PRESENTADES
Lleidatana del Medi
Ambient S.L.
Fundació Aspros

IMPORT
OFERTA

99.158,75 €
101.355,31 €

IMPORT
BAIXA

17.341,60 €
15.145,04 €

% DE BAIXA
SOBRE PREU
BASE DE
LICITACIÓ

14,89%
13,00%

QUALIFICACIÓ DE LA
BAIXA

No es Baixa Temerària
No es Baixa Temerària
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CONCLUSIONS I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
A la vista de les puntuacions obtingudes i la valoració com a temeràries dels ofertants, es
proposa:
Adjudicar el Servei de “manteniment, conservació i neteja del Parc de La Mitjana” a
l’empresa que ha obtingut major puntuació dins de les incloses LLEIDATANA DEL MEDI
AMBIENT S.L. (NIF: B25328790) pels següents imports: 40.276,53 € de manteniment +
8.458,07 € d’IVA (21%) i 61.605,23 € de neteja + 6.160,52 € d’IVA (10%) (Total: 116.500,35
€ Iva inclòs) amb un descompte sobre els preus unitaris del 11,00 % segons la seva oferta
econòmica, i pel període del 23 de gener de 2022 fins a 22 de gener de 2023, amb el
següent desglossament per anualitats i tipus d’IVA:

període
23 de gener de 2022
a 31 de desembre
2022
01 de gener de 2023
a 22 de gener 2023
TOTAL

manteniment

iva (21%)

neteja

iva (10%)

Total

37.759,25 €

7.929,44 €

57.754,90 €

5.775,49 €

109.219,08 €

2.517,28 €

528,63 €

3.850,33 €

385,03 €

7.281,27 €

40.276,53 €

8.458,07 €

61.605,23 €

6.160,52 €

116.500,35 €

I un amidament de Subministrament i col·locació de fusta de pi per elements del parc que
es puguin fer malbé en el parc de 15 m3.

Lleida, a data de la signatura
El tècnic de Medi Ambient Municipal

Jesús Almarza Temprano
Enginyer de Monts

La Cap d’ecologia i sostenibilitat

Esther Fanlo Grasa
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