INFORME
ASSUMPTE: Valoració dels criteris de forma automàtica del contracte del servei de manteniment de la Piscina
Coberta Municipal “Can Pasqual” de l’Ajuntament d’Esparreguera.
Informe tècnic sobre la puntuació dels criteris del contracte del servei de manteniment de la Piscina Coberta
Municipal “Can Pasqual” de l’Ajuntament d’Esparreguera la valoració dels quals depèn d’un judici de valor sobre
l’obertura de sobre C.
FETS
1.

En data 13 de juliol de 2021 ha finalitzat el termini de presentació de proposicions per a prendre part en la
licitació per a l’adjudicació del contracte del servei de manteniment de la Piscina Cobert Municipal “Can
Pasqual” de l’Ajuntament d’Esparreguera, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada,
amb número d’expedient 1408-0872/2021.

2.

En data 22 de juliol de 2021 s’ha procedit a l’obertura del sobre C de les propostes que han concorregut a la
licitació del contracte, sent aquestes les que es detallen a continuació:
Manteniment Piscina Can Pasqual

Oferta
A

3.

Empresa
Serveis Enginyeria Bruc, SL

Analitzada la documentació continguda en el sobre C de la proposta presentada, amb la documentació
tècnica relativa als criteris d’adjudicació la valoració dels quals depèn, s’informa que s’ajunten al Plec de
Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i la Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), els següents
licitadors:
Oferta
A

4.

NIF
B62592977

Empresa
Serveis Enginyeria Bruc, SL

NIF
B62592977

Els criteris d’adjudicació segons l’art. 1.11 del PCAP, són els següents:
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran,
de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun
d’ells:
o

Criteris avaluables de forma automàtica
 Millor oferta referent al manteniment programat i a la mà d’obra del
manteniment no programat: 60 punts
 Millor percentatge de descompte per al material: 20 punts
 Augment de la freqüència horària en la prestació del servei: 10 punts
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Preu Ofertat referent al manteniment programat i a la mà d’obra del manteniment no
programat: Màxim 60 punts

Millor oferta econòmica
La puntuació màxima serà per l’oferta que faci oferta més baixa , per a cadascun dels lots,
S’atorgaran 60 punts a l’oferta més baixa, la resta d’ofertes obtindran la puntuació que resulti d’aplicar una
proporcionalitat lineal preu ofert, segons la fórmula següent:
Puntuació a assignar = Puntuació màxima x Oferta més avantatjosa / Oferta a valorar
La valoració d’aquest punt és:
Oferta

Empresa

NIF

Preu ofertat

A

SERVEIS ENGINYERIA BRUC, SL

B64978000

60,00

Preu Ofertat referent al percentatge de descompte del material : Màxim 20 punts

Millor oferta econòmica
La puntuació màxima serà per l’oferta que faci oferta més baixa , per a cadascun dels lots,
S’atorgaran 20 punts a l’oferta més baixa, la resta d’ofertes obtindran la puntuació que resulti d’aplicar una
proporcionalitat lineal preu ofert, segons la fórmula següent:
Puntuació a assignar = Puntuació màxima x Oferta més avantatjosa / Oferta a valorar
La valoració d’aquest punt és:
Oferta

Empresa

NIF

Preu ofertat

A

SERVEIS ENGINYERIA BRUC, SL

B64978000

20,00

Augment de freqüència horària en la prestació del servei : Màxim 10 punts

S’atorgarà fins a 10 punts per les millores en la freqüència horària establertes al PPT de la prestació del servei,
de la següent manera:
- Augment de la freqüència del servei de dilluns a divendres, sense cap cost addicional (1 hora al
dia).....................5 punts.
- Augment de la freqüència del servei de dilluns a divendres, sense cap cost addicional (2 hores al
dia)....................10 punt
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La valoració d’aquest punt és:
Oferta

Empresa

NIF

Freqüència

A

SERVEIS ENGINYERIA BRUC, SL

B64978000

10,00

PROPOSTA
Proposar, a tenor de l’indicat anteriorment i en relació al contracte de servei de Manteniment d’Equipaments
Municipals de l’Ajuntament d’Esparreguera l’adjudicació del contracte a:

Oferta

Empresa

NIF

Total

A

SERVEIS ENGINYERIA BRUC, SL

B64978000

90,00

Esparreguera a la data de la signatura electrònica
Nativitat Sanchez Garcia
Cap d’Unitat d’Equipaments

X
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