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EXP. 2020‐58
PROCORNELLÀ
INFORME:

23-2021

INFORME TÈCNIC:

11-2021 YOLIVER

EXPEDIENT:

NÚM. 2020-58 OBERT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ

OBJECTE:

Informe referent als criteris avaluables automàticament per a
la contractació del SUBMINISTRAMENT I LA COL·LOCACIÓ
SEGONS EL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA
DESHUMECTADORA DEL COMPLEX AQUÀTIC I ESPORTIU DE
CAN MERCADER, REDACTAT PER BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP
A DESEMBRE DE 2020 AMB CONDICIONS ESPECIALS
D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE TIPUS LABORAL I SOCIAL: SMI
I PLA DE SEGURETAT I SALUT; VINCULADES AMB ÍTEMS
TEMPORALS I AMB CONDICIONS QUALITATIVES SEGONS EL
PROJECTE

Segons l’Acta 14/2021 d’obertura del SOBRE ELECTRÒNIC 1 per a la contractació del
SUBMINISTRAMENT I LA COL·LOCACIÓ SEGONS EL PROJECTE EXECUTIU DE
SUBSTITUCIÓ DE LA DESHUMECTADORA DEL COMPLEX AQUÀTIC I ESPORTIU
DE CAN MERCADER, REDACTAT PER BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP A
DESEMBRE DE 2020, les empreses admeses en termini i amb la documentació
presentada segons el requerit són:
Referència

Proveïdor

21‐034‐00051

Elecnor SA

DESHUMECTADORA CAN
MERCADER
571 ‐ DESHUMECTADORA
CAN MERCADER
DESHUMECTADORA CAN
MERCADER
25273 PROCORNELLA ‐
DESHUMIDIFICADORA
2020‐58

WISAT SOLUCIONS
ENERGETIQUES S.L.
PLAN YOUR FUTURE S.L.

Energrup Bio‐Renovables,
S. L.
TRENASA_PROCORNELLA
OF‐210408‐02
PROCORNELL DESHUM.
CAN MERCADER
E210301

ALAMO INDUSTRIAL SA
GESTION INTEGRAL DE
INSTALACIONES SL
FERSITEC PROYECTOS Y
TECNOLOGÍAS S.L.L.
ENERGRUP BIO
RENOVABLES S.L.
Trenasa, S.A.
SOGESA

núm. 2020‐58

ARTÍFEX
INFRAESTRUCTURAS, SLU.
CIMELSA, S.L.

PROCORNELLÀ

LLONCH‐CLIMA

Data
enviament
08‐04‐2021
01:16
08‐04‐2021
01:10
08‐04‐2021
12:15
08‐04‐2021
11:36
08‐04‐2021
11:10
08‐04‐2021
10:39
08‐04‐2021
10:33
08‐04‐2021
09:18
07‐04‐2021
07:42
07‐04‐2021
07:27
07‐04‐2021
12:16
26‐03‐2021
03:37

Valor global

Estat

273.132,05

Admesa

291.696,46

Admesa

281.409,95

Admesa

294.547,63

Admesa

260.337,89

Admesa

280.000,00

Admesa

264.115,05

Admesa

315.569,55

Admesa

311.671,36

Admesa

291.880,00

Admesa

275.269,48

Admesa

250.406,06

Admesa

Segons la clàusula 1.10) tots els criteris d’adjudicació són automàtics.

Pàgina 1 de 12

És peer això que s’adjudicarà el
e contracte al licitador que
q hagi obttingut més ppunts, sobre
un to
otal de 100, repartits
r
de la següent foorma:

70% millor preu
u
13% Compromíís de canviar les reixxes de reto
orn de la sala per reiixes d’acer
inoxiidable 316 L, mantenint les matteixes mide
es i configu
uració de lles actuals
reixees (una de lees reixes és una porta aabatible.
13% Compromíís d’ampliacció de la garrantia.
4% P
Proposta de
e realització
ó d’auditorria d’eficièn
ncia energètica anual, per tal de
comp
provar el re
endiment de la màquin
na instal∙lad
da.
OFER
RTES PRESEN
NTADES SEG
GONS
EMPR
RESES:

CRITTERIS AVALLUABLES DE
E CADASCUN
NA DE LES

ELECN
NOR, SA:

WISA
AT SOLUCIONSS ENERGETIQU
UES S.L.:

RE S.L.:
PLAN YOUR FUTUR

MO INDUSTRIA
AL SA:
ALAM
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GESTIION INTEGRA
AL DE INSTALA
ACIONES SL:

FERSITEC PROYECTTOS Y TECNOLLOGÍAS S.L.L.

GRUP BIO RENOVABLES S.L.
ENERG

Trenaasa, S.A.
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SOGESA:

ARTÍFFEX INFRAESTTRUCTURAS, SLU.:

CIMEELSA, S.L.

LLON
NCH‐CLIMA
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a
ment
VORTTAL ha calculat automàticam
obserrvant‐se quee cap de les 12
1 ho són.

les

ofertes

anormalmen
a
nt

baixes,

el dia 7/4/20021 a les
A laa mateixa plataforma es va rrebre missaatge
11:477 de l’em
mpresa SOGESA Insstalaciones Integrales
s SAU, per virtut
de la qual, literalment:
“En reelació a l'aparrtat 1.10 del Plec
P de clausuules on s'indiqu
uen els criteris d'adjudicaciió, al CRITERI
2.3 s'iindica que te una puntuacu
uió de 0 a 13 ppunts pero tam
mbé s'indica que
q amb una ampliació de
garan
ntia de 0 anyys es tenen 0 punts, ambb 1 any addiccional s'obten
nen 2 punts, amb 2 anys
addiciionals s'atorguen 3 punts i amb 3 anys aaddicionals s'a
atorguen 5 pun
nts.
La con
nsulta és com s'adjudiquen
n els 13 punts màxims?
Salutaacions i gràciees per avançatt.”
Es deiixa palès que l’aclariment feia esment a l’assignació interna de punts en el criteeri 2.3, sense
modifficar ni el to
otal de puntss assignats a aquest crite
eri ni a la re
esta, per a laa qual cosa,
PROCORNELLÀ a la mateixa data
a però a les 122:54 va contestar amb misssatge a tots ells interessats
en la licitació, el següent:
Com a conseqüènccia de l'aclarim
ment realitzatt per SOGESA s'ha detectatt un error en la puntuació
del Crriteri 2.3.. La puntuació
p
tota
al de la licitacció és de 100 punts
p
i la màxxima d'aquestt criteri és de
13 pu
unts repartits de
d la següent manera:
“ CRITTERI 2.3. Comp
promís d’amp
pliació de la gaarantia:
∙ La ga
arantia mínim
ma de 2 anys, s’atorgarà
s
0 ppunts.
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∙ 1 Any addicional respecte la garantia mínima de 2 anys (en total, 3 anys de garantia) incloent un
manteniment anual durant el període de garantia (3 manteniments anuals en total), s’atorgarà 5
punts.
∙ 2 anys addicionals fins a 4 anys (en total, 4 anys de garantia) incloent un manteniment anual
durant elperíode de garantia (4 manteniments anuals en total), s’atorgarà 7 punts.
∙ 3 anys addicionals fins a 5 anys (en total, 5 anys de garantia) incloent un manteniment anual
durant elperíode de garantia (5 manteniments anuals en total), s’atorgarà 13 punts.
La garantia s’iniciarà des de la seva posada en servei.
El manteniment anual per poder disposar de lagarantia serà dut a terme pel servei tècnic oficial
del fabricant de la deshumectadora (que és la condició que demana el fabricant de l’equip per fer
l’extensió de garantia)”

Tot seguit es procedeix a valorar les ofertes presentades dins el SOBRE
2:
CRITERIS
AVALUABLES
AUTOMÀTICAMENT
presentat
pels
licitadors
admesos, segons els criteris establerts en el PCAP, que són:
Criteris avaluables automàticament (100% = 100 PUNTS), repartits de la següent
manera:
Sobre 2: Criteris Avaluables Automàticament

CRITERI 2.1. Millor preu
Es considerarà la millor oferta, entre totes les rebudes, aquella que hagi
obtingut una millor puntuació per haver ofertat una preu més baix per a la
realització de la totalitat dels treballs inclosos en Projecte executiu de
substitució de la Deshumectadora del Complex Aquàtic i Esportiu de Can
Mercader, redactat per Bellavista Enginyeria, SLP a desembre de 2020.

Franja mínima i
màxima
de
puntuació
De 0 a 70 punts

No podrà ser superior al preu base de licitació, establert en 325.329,43 € més
l’IVA corresponent.
Obligatòriament caldrà proposar:
‐ Un preu total per a l’execució de la totalitat de treballs inclosos en el
Projecte, que ha de ser inferior o igual al preu base de licitació (que serà el que
es puntuarà per aquest criteri).
‐ Un percentatge de baixa respecte al preu base de licitació (*).
(*) El percentatge de baixa s`aplicarà als preus unitaris del Projecte, exclosa la
partida fixa en relació a la qual no s’accepta baixa que es correspon amb la
“Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l’obra” = 2.677,50 €
(2.250,00 € + 13% despeses generals i 6% benefici industrial).
S’aplicarà la següent formula per avaluar les ofertes segons SOBRE 2.CRITERI
2.1:
PVO = 70 *( VMO/ VO)
On:
PVO: Puntuació valor oferta
VMO: Valor millor oferta
VO: Valor oferta
No és obligatori presentar el Document de Preus unitaris.
Cas que no es presentin Preus Unitaris, s’aplicarà la baixa de la forma
determinada.
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CRITERI 2.2. Compromís de canviar de les reixes de retorn de la sala per
reixes d’acer inoxidable 316 L, mantenint les mateixes mides i configuració de
les actuals reixes (una de les reixes és una porta abatible. S’adjunta document
amb les característiques de les reixes.
Les reixes de retorn són:
‐ R1: 5 unitats de 770mmx1960mm
‐ R2: 2 unitats de 900mmx1900mm (una de les reixes és una porta)

No es compromet a canviar les reixes, s’atorgarà 0 punts.

Es compromet a canviar les reixes, s’atorgarà 13 punts.

De 0 a 13 punts

CRITERI 2.3. Compromís d’ampliació de la garantia:

La garantia mínima de 2 anys, s’atorgarà 0 punts.

1 Any addicional respecte la garantia mínima de 2 anys (en
total, 3 anys de garantia) incloent un manteniment anual durant el
període de garantia (3 manteniments anuals en total), s’atorgarà 5
punts

2 anys addicionals fins a 4 anys (en total, 4 anys de garantia)
incloent un manteniment anual durant el període de garantia (4
manteniments anuals en total), s’atorgarà 7 punts.

3 anys addicionals fins a 5 anys (en total, 5 anys de garantia)
incloent un manteniment anual durant el període de garantia (5
manteniments anuals en total), s’atorgarà 13 punts.

De 0 a 13 punts

La garantia s’iniciarà des de la seva posada en servei.
El manteniment anual per poder disposar de la garantia serà dut a
terme pel servei tècnic oficial del fabricant de la deshumectadora
(que és la condició que demana el fabricant de l’equip per fer
l’extensió de garantia).
CRITERI 2.4. Compromís de realització d’una auditoria d’eficiència energètica
anual, per tal de comprovar el rendiment de la maquinària instal∙lada. Es
puntuarà:
Es puntuarà:
 0 punts, si no es fa cap auditoria energètica
 2,0 punts, a les empreses que proposin una auditoria anual fins
els 24 mesos.
 4,0 punts, a les empreses que proposin una auditoria anual de
fins els 48 mesos.
Total màxim

De 0 a 4 punts

100 punts

PUNTUACIÓ TOTAL = PUNTUACIÓ CRITERI 2.1+ PUNTUACIÓ CRITERI 2.2. +
PUNTUACIÓ CRITERI 2.3.+ PUNTUACIÓ CRITERI 2.4
CRITERI 2.1. Millor preu
Es considerarà la millor oferta, entre totes les rebudes, aquella que hagi obtingut una
millor puntuació per haver ofertat una preu més baix per a la realització de la totalitat
dels treballs inclosos en Projecte executiu de substitució de la Deshumectadora del
Complex Aquàtic i Esportiu de Can Mercader, redactat per Bellavista Enginyeria, SLP a
desembre de 2020.
No podrà ser superior al preu base de licitació, establert en 325.329,43 € més l’IVA
corresponent.
Obligatòriament caldrà proposar:
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‐ Un preu total per a l’execució de la totalitat de treballs inclosos en el Projecte, que ha
de ser inferior o igual al preu base de licitació (que serà el que es puntuarà per aquest
criteri).
‐ Un percentatge de baixa respecte al preu base de licitació (*).
(*) El percentatge de baixa s`aplicarà als preus unitaris del Projecte, exclosa la partida
fixa en relació a la qual no s’accepta baixa que es correspon amb la “Partida alçada a
justificar per a la Seguretat i Salut a l’obra” = 2.677,50 € (2.250,00 € + 13% despeses
generals i 6% benefici industrial).
S’aplicarà la següent formula per avaluar les ofertes segons SOBRE 2.CRITERI 2.1:
PVO = 70 *( VMO/ VO)
On:
PVO: Puntuació valor oferta
VMO: Valor millor oferta
VO: Valor oferta
No és obligatori presentar el Document de Preus unitaris.
Cas que no es presentin Preus Unitaris, s’aplicarà la baixa de la forma determinada.

El resum de les propostes i la puntuació són:
CRITERI 2.1. Millor preu o preu més baix

PROCORNELLÀ
LLONCH‐CLIMA
GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL
ENERGRUP BIO RENOVABLES S.L.
Elecnor SA
CIMELSA, S.L.
FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS S.L.L.
PLAN YOUR FUTURE S.L.
WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L.
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU.
ALAMO INDUSTRIAL SA
SOGESA
Trenasa, S.A.

Import
proposat

Puntuació
segons criteri
automàtic

325.329,43
250.406,06
260.337,89
264.115,05
273.132,05
275.269,48
280.000,00
281.409,95
291.696,46
291.880,00
294.547,63
311.671,36
315.569,55

70,00
67,33
66,37
64,18
63,68
62,60
62,29
60,09
60,05
59,51
56,24
55,55
* L’única empresa que ha presentat llistat de preus unitaris ha estat WISAT
SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L..

CRITERI 2.2. Compromís de canviar de les reixes de retorn de la sala per reixes d’acer
inoxidable 316 L, mantenint les mateixes mides i configuració de les actuals reixes (una
de les reixes és una porta abatible). S’adjunta document amb les característiques de les
reixes.
Les reixes de retorn són:
‐ R1: 5 unitats de 770mmx1960mm
‐ R2: 2 unitats de 900mmx1900mm (una de les reixes és una porta)

No es compromet a canviar les reixes, s’atorgarà 0 punts.

Es compromet a canviar les reixes, s’atorgarà 13 punts.
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En aq
quest apartaat l’empresa LLONCH haa presentat catàleg de la casa WILLDEBOER de
reixess. Aquest catàleg no incloïa les reixees segons les característiques tècniqques fixades
per P
PROCORNELLLÀ.
Per taant, amb document sign
nat en data dde 30 d’abril de 2021 s’ha procedit a demanar a
LLON
NCH, mitjanççant la plattaforma de Vortal, aclariment si les reixes que s’han
comp
promès a insstal∙lar són les incloses en el catàle
eg només o són les reixxes amb les
caraccterístiques descrites
d
perr PROCORNEELLÀ.
En daata de 3 de maig
m de 2021
1 LLONCH deeclara:

Per taant, la puntu
uació per aqu
uest criteri é s la següent:

CRITERI 2.2. Co
ompromís de
d canviar d
de les reixess
LLON
NCH‐CLIMA
GESTTION INTEGRA
AL DE INSTA
ALACIONES SLL
ENER
RGRUP BIO RENOVABLES S.L.
Elecn
nor SA
CIMEELSA, S.L.
FERSIITEC PROYEC
CTOS Y TECNOLOGÍAS S.LL.L.
PLAN
N YOUR FUTU
URE S.L.
WISA
AT SOLUCION
NS ENERGETIQUES S.L.
ARTÍFFEX INFRAESSTRUCTURASS, SLU.
ALAM
MO INDUSTR
RIAL SA
SOGEESA
Trenaasa, S.A.

PUNTS
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

CRITEERI 2.3. Com
mpromís d’am
mpliació de la garantia:
Segon
ns resposta a aclarimentt tramès a toots els interesssats:

Laa garantia mínima
m
de 2 aanys, s’atorgarà 0 punts.

1 Any addicio
onal respectee la garantia mínima de 2 anys (en t otal, 3 anys
de garan
ntia) incloentt un mantenniment anuaal durant el període de garantia (3
mantenim
ments anuals en total), s ’atorgarà 5 punts
p

2 anys addicio
onals fins a 4 anys (en to
otal, 4 anys de
d garantia) incloent un
s anuals en
mantenim
ment anual durant el peeríode de gaarantia (4 manteniments
m
total), s’aatorgarà 7 pu
unts.
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3 anys addicionals fins a 5 anys (en total, 5 anys de garantia) incloent un
manteniment anual durant el període de garantia (5 manteniments anuals en
total), s’atorgarà 13 punts.
La garantia s’iniciarà des de la seva posada en servei.
El manteniment anual per poder disposar de la garantia serà dut a terme pel servei
tècnic oficial del fabricant de la deshumectadora (que és la condició que demana el
fabricant de l’equip per fer l’extensió de garantia).

Aquest criteri va ser objecte d’aclariment tot i així totes les empreses han
proposat el mateix i per tant no té més transcendència en la puntuació:
CRITERI 2.3. Compromís d’ampliació de la garantia:
LLONCH‐CLIMA
GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL
ENERGRUP BIO RENOVABLES S.L.
Elecnor SA
CIMELSA, S.L.
FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS S.L.L.
PLAN YOUR FUTURE S.L.
WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L.
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU.
ALAMO INDUSTRIAL SA
SOGESA
Trenasa, S.A.

PUNTS
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

Es fa esment que l’aclariment no té repercussió en la puntuació final, ja que tots
els licitadors s’han compromès amb el termini d’ampliació de garantia màxim, de
3 anys addicionals (5 anys en total).
CRITERI 2.4. Compromís de realització d’una auditoria d’eficiència energètica anual,
per tal de comprovar el rendiment de la maquinària instal∙lada. Es puntuarà:
Es puntuarà:
 0 punts, si no es fa cap auditoria energètica
 2,0 punts, a les empreses que proposin una auditoria anual fins els 24
mesos.
 4,0 punts, a les empreses que proposin una auditoria anual de fins els 48
mesos.

CRITERI 2.4. Compromís de realització d’una auditoria
d’eficiència energètica anual
LLONCH‐CLIMA
GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL
ENERGRUP BIO RENOVABLES S.L.
Elecnor SA
CIMELSA, S.L.
FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS S.L.L.
PLAN YOUR FUTURE S.L.

PUNTS
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
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WISAT SOLUCIONS ENERGETIQUES S.L.
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU.
ALAMO INDUSTRIAL SA
SOGESA
Trenasa, S.A.

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Per tant, i en resum la valoració realitzada del SOBRE ELECTRÒNIC DOS per a la del
SUBMINISTRAMENT I LA COL∙LACIÓ SEGONS EL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ
DE LA DESHUMECTADORA DEL COMPLEX AQUÀTIC I ESPORTIU DE CAN MERCADER,
REDACTAT PER BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP A DESEMBRE DE 2020 AMB CONDICIONS
ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE TIPUS LABORAL I SOCIAL: SMI I PLA DE
SEGURETAT I SALUT; VINCULADES AMB ÍTEMS TEMPORALS I AMB CONDICIONS
QUALITATIVES SEGONS EL PROJECTE amb el número d’expedient 2020‐58 és la següent:

LLONCH‐CLIMA
GESTION INTEGRAL DE
INSTALACIONES SL
ENERGRUP BIO
RENOVABLES S.L.
Elecnor SA
CIMELSA, S.L.
FERSITEC PROYECTOS Y
TECNOLOGÍAS S.L.L.
PLAN YOUR FUTURE S.L.
WISAT SOLUCIONS
ENERGETIQUES S.L.
ARTÍFEX
INFRAESTRUCTURAS,
SLU.
ALAMO INDUSTRIAL SA
SOGESA
Trenasa, S.A.

Criteri
Criteri
2.1. 2.2 canvi
Preu
reixes
70,00
13,00

Criteri 2.3
ampliació
garantia
13,00

Criteri 2.4. TOTAL
compromís
auditoria
4,00 100,00

67,33

13,00

13,00

4,00

97,33

66,37
64,18
63,68

13,00
13,00
13,00

13,00
13,00
13,00

4,00
4,00
4,00

96,37
94,18
93,68

62,60
62,29

13,00
13,00

13,00
13,00

4,00
4,00

92,60
92,29

60,09

13,00

13,00

4,00

90,09

60,05
59,51
56,24
55,55

13,00
13,00
13,00
13,00

13,00
13,00
13,00
13,00

4,00
4,00
4,00
4,00

90,05
89,51
86,24
85,55

Per a la qual cosa,
Es PROPOSA a la Mesa de contractació que elevi al Consell d’Administració l’adjudicació
a favor de l’empresa que ha presentat l’oferta amb millor relació qualitat‐preu, que és la
que ha obtingut una millor puntuació pels criteris automàtics fixats en el PCAP, per a la
realització SUBMINISTRAMENT I LA COL∙LACIÓ SEGONS EL PROJECTE EXECUTIU DE
SUBSTITUCIÓ DE LA DESHUMECTADORA DEL COMPLEX AQUÀTIC I ESPORTIU DE CAN
MERCADER, REDACTAT PER BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP A DESEMBRE DE 2020 AMB
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE TIPUS LABORAL I SOCIAL: SMI
I PLA DE SEGURETAT I SALUT; VINCULADES AMB ÍTEMS TEMPORALS I AMB
CONDICIONS QUALITATIVES SEGONS EL PROJECTE amb el número d’expedient 2020‐58
i es correspon amb:
LLONCH‐CLIMA, SL amb un total de 100 punts sobre 100, per un import de 250.406,06 €
sent una baixa del 23,03%, conforme:
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-

Compromisos assumits en l’oferta:
o Canviar de les reixes de retorn de la sala per reixes d’acer inoxidable 316
L, mantenint les mateixes mides i configuració de les actuals reixes (una
de les reixes és una porta abatible). S’adjunta document amb les
característiques de les reixes.
Les reixes de retorn són:
 R1: 5 unitats de 770mmx1960mm
 R2: 2 unitats de 900mmx1900mm (una de les reixes és una
porta)
(veure document annex)
o Ampliar la garantia de manteniment anual, de 3 anys addicionals fins a 5
anys (en total, 5 anys de garantia) incloent un manteniment anual
durant el període de garantia (5 manteniments anuals en total). La
garantia s’iniciarà des de la seva posada en servei.
El manteniment anual per poder disposar de la garantia serà dut a terme
pel servei tècnic oficial del fabricant de la deshumectadora (que és la
condició que demana el fabricant de l’equip per fer l’extensió de
garantia).

o Realització d’auditories de manteniment anual, per tal de
comprovar el rendiment de la maquinària instal∙lada, per tal de
validar que per l’empresa encarregada de realitzar el
manteniment realitza el manteniment adequat durant 48 mesos
des de la instal∙lació de la deshumectadora.
-

-

En no presentar preus unitaris, s’aplicarà el percentatge de baixa als preus
unitaris del Projecte, exclosa la partida fixa en relació a la qual no s’accepta
baixa que es correspon amb la “Partida alçada a justificar per a la Seguretat i
Salut a l’obra” = 2.677,50 € (2.250,00 € + 13% despeses generals i 6% benefici
industrial).
Així mateix es compromet a portar a terme: subministrament, dins un termini
màxim de 12 setmanes des d’Acta de Replanteig; realització de totes les tasques
d’instal∙lació, col∙locació i connexió en el centre, incloses les operacions de
desconnexió/desmuntatge de maquinària i equips existents, i tots els treballs
requerits per la nova instal∙lació fins a la seva complerta posada en
funcionament, a satisfacció de PROCORNELLÀ, com a màxim l’1 de setembre
(tenint en compte que el període màxim en el qual es pot quedar sense
deshumectadora el centre esportiu és de 45 dies, i en cap cas se sobrepassarà
l’1 de setembre de 2021), amb subjecció a la Memòria justificativa de la
contractació, del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Projecte, així
com resta de documents integrants de l’expedient de contractació núm. 2020‐
58.
Vist‐i‐plau:

Yolanda Oliver
Tècnic de PROCORNELLÀ

Ernest Marco
Gerent d’administració i finances

Cornellà de Llobregat, emès el 4 de maig de 2021 i signada segons la data de la signatura
digital
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