RESOLUCIÓ D’ ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Procediment obert simplificat abreujat
_____________________________________________________________________

Dades identificadores del contracte
Contracte: Administratiu
Tipus: Obres
Expedient: ECAO_SMHT 0001/2021 Projecte de climatització i renovació de l’aire del
local situat a la Plaça Ca n’Anglada nº 8-12 de Terrassa”
Procediment d’adjudicació: Procediment Obert simplificat abreujat
Valor estimat del contracte: 54.154,92 € (IVA EXCLOS)
Termini d’execució: màxim 60 dies
Possibilitat de pròrroga: No
Pressupost de licitació: 54.154,92 € (IVA exclòs)
Antecedents
1. En data 22 d’octubre de 2021, es va publicar en el perfil del contractant i a la
plataforma PIXELWARE l’anunci de convocatòria de licitació pública per a
l’adjudicació del contracte de les obres definides en el “Projecte de
climatització i renovació de l’aire del local situat a la Plaça Ca n’Anglada nº
8-12 de Terrassa”.
2. Vist el certificat de presentació d’ofertes de l’eina sobre digital, d’acord amb el
que el termini de presentació d’ofertes finalitzava el dia 5 de novembre de 2021
a les 14:00h, es relacionen les propostes presentades.
Empresa
1. ECOCLIMA BARCELONA, SL

Data
03/11/2021

Hora
11:07h

2. INSCLIMA, SA

03/11/2021

15:18h

04/11/2021

11:38h

3. PROJECTES, INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL
4. NERGY GLOBAL SERVICE, SL

04/11/2021

16:32h

5. EIFFAGE ENERGIA

05/11/2021

08:29h

6. SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, SL

05/11/2021

10:11h

7. FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL

05/11/2021

11:59h

3. En data 8 de novembre de 2021 es va procedir a l’obertura dels sobres únics
(arxiu electrònic) presentats pels licitadors mitjançant dispositiu informàtic.

4. Vist l’informe de valoració de les ofertes mitjançant les fórmules automàtiques
previstes a la clàusula dotzena del PCAP i d’acord amb l’informe tècnic emès
pel tècnic d’Habitatge Terrassa de data 17 de novembre de 2021, que
comprova que cap proposta és anormalment baixa, d’acord amb l’article 149.2
lletra b, de la LCSP i puntua les ofertes de la següent manera amb l’únic criteri
de millor oferta econòmica amb el següent resultat:

LICITADOR
PROJECTES, INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL
SERVICIOS Y DESARROLLOS
MARLA, SL
FRICOR SERVEI INTEGRAL, SL

PROPOSTA
ECONÓMICA
(sense IVA)

Import
baixa

% BAIXA

PUNTS
BAIXA

REDUCCIÓ AMPLIACIÓ
TERMINI
GARANTIA PUNTUACIÓ
(dies)
(Anys)

45.500,64 €

8.654,28 €

15,98%

80,00

15

4

99,00

48.390,29 €

5.764,63 €

10,64%

53,29

15

5

73,29

49.656,54 €

4.498,38 €

8,31%

41,58

15

2

58,58

EIFFAGE ENERGIA

51.592,32 €

2.562,60 €

4,73%

23,69

15

4

42,69

ECOCLIMA BARCELONA, SL

51.717,95 €

2.436,97 €

4,50%

22,53

15

1

38,53

INSCLIMA, SA

52.000,00 €

2.154,92 €

3,98%

19,92

15

2

36,92

NERGY GLOBAL SERVICE, SL

53.285,12 €

869,80 €

1,61%

8,04

15

5

28,04

5. Vist el certificat emès pel RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya) sobre les dades inscrites per l’empresa millor
classificada
PROJECTES,
INSTAL.LACIONS
I
MANTENIMENTS
ENERGÈTICS, S.L. amb CIF B-65648578, on queda acreditat que l’empresa
està vàlidament constituïda, que l’objecte social s’ajusta al de la licitació i que el
firmant de la declaració responsable i de l’oferta econòmica ostenta la deguda
representació, així com la no concurrència de cap prohibició de contractar.
6. Vista la proposta d’adjudicació del tècnic de contractació de data 17 de
novembre de 2021.
Fonaments
D’acord amb la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i un cop
revisades les ofertes pel departamento promotor de la licitació.
RESOLC:
1. Adjudicar a l’empresa PROJECTES, INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS
ENERGÈTICS, S.L. amb CIF B-65648578 el contracte, les dades
identificadores del qual consten a l’encapçalament, per un import de 45.500,64
€, IVA no inclòs, per un termini de 45 dies, al tractar-se de l’empresa que ha
obtingut la millor puntuació i que reuneix totes les condicions requerides en
aquesta licitació.

2. Notificar aquesta resolució als licitadors i requerir a l’empresa adjudicatària
perquè aporti la documentació establerta a la clàusula 25 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
3.

Formalització Contracte un cop comprovat el compliment de les obligacions
anteriorment citades, la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la
firma, en el termini màxim de tres dies, d’acceptació de l’empresa adjudicatària
de la resolució d’adjudicació i es publicarà en el perfil del contractant.

Rosa Sanz Sánchez
Consellera Delegada
Habitatge Terrassa

