INFORME DE VALORACIÓ D’OFERTES
La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el Plec de Clàusules
Administratives Particulars regulador del procediment obert, amb tramitació
ordinària, per a l’adjudicació del contracte administratiu “Servei de manteniment de
les instal·lacions de l’enllumenat públic” per a l’Ajuntament de l’Aldea, tenint en
compte el que s’estableix a la clàusula 14. 1. del mateix, procedeix a la valoració del
Pla d’Organització i Funcionament del Servei de les empreses participants en el
procediment de licitació.
La Mesa de contractació està integrada pels següents membres d’acord amb el
ques’estableix a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Particulars:
 President/a: Damià Encontrado Sol o treballador en qui delegui
 Vocal: Estefania Curto Zapater
 Vocal: Irene Franch Turon, per delegació de Mercedes Vallés Bertomeu
 Vocal: Roser Noche Casanova, per delegació de Maria José Làzaro Curto
 Secretari/ària: Joan Rallo Ventura
OFERTES REBUDES
A la data de finalització del termini per a la presentació de les ofertes a través de
l’einaSobre digital, s’han rebut les següents ofertes:
EMPRESES LICITADORES
CIF
R.G.E.
1. AQUALLAR I SALVAD´R, S.L., S.L.
B43654078
2021/4478
*El certificat de presentació de les ofertes generat per l’eina Sobre Digital 2.0
consta a l’expedient de contractació.
1. SOBRE 1
En data 17 de novembre de 2021 i en reunió interna es procedeix a l’obertura del
Sobre 1 de la licitació que conté la documentació administrativa requerida al Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
Comprovada la documentació, s’acredita que totes les empreses compleixen amb
l’establert i que, per tant, poden continuar participant al procediment de licitació sense
haver de fer cap altre tràmit.
2. SOBRE 2
En data 19 de novembre de 2021 i en reunió interna es procedeix a l’obertura del
Sobre 2 de la licitació que conté la documentació relativa als criteris que s’han de
valorar mitjançant judici de valor.
El resultat de la valoració és el que segueix:
EMPRESES LICITADORES
1. AQUALLAR I SALVADÓ , S.L.
3. SOBRE 3

PUNTUACIÓ
32

En data 24 de novembre de 2021, es procedeix a l’obertura del Sobre 3 de la licitació
que conté la documentació relativa als criteris Avaluables de manera objectiva
a. Preu ofertat anual............................................................................ fins a 40 punts
Es valorarà segons la fórmula següent:
Pv = 40 * (1 – ((Pl-Plmín)/IL) * (1/M))
On:






Pv: puntuació de l’oferta a valorar
Pl: preu de licitació ofertat (sense IVA)
Plmín: preu de licitació més baix de totes les ofertes admeses (sense IVA)
IL: Import d’licitació establert per la durada de aquest contracte (sense IVA)
M: factor de modulació=1,5

EMPRESES LICITADORES
1.

AQUALLAR I SALVADÓ, S.L.

OFERTA ECONÒMICA
IMPORT
IVA
27.470,40 €
5.768,78 €

PUNTUACIÓ
40

b.

Lluminària, suport i instal·lació necessària per substituir lluminàries
existents obsoletes ........................................................................ fins a 15 punts
NOMBRE DE
MILLORA
PUNTUACIÓ
LLUMINÀRIES
Lluminària, suport i instal·lació necessària
15
15
per substituir lluminàries existents obsoletes

c. Oferta de preu unitari anual de manteniment de nous punts de llum en el cas
d’afegir-ne de nous .......................................................................... fins a 5 punts
5 x preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta: _________________________________
Preu de l’oferta que es puntua
MILLORA
Oferta de preu unitari anual de manteniment
de nous punts de llum en el cas d’afegir-ne
de nous

PREU UNITARI
ANUAL

PUNTUACIÓ

1,00 €

5

CLASSIFICACIÓ EMPRESES LICITADORES
Valorades les ofertes, la puntuació total obtinguda per l’empresa licitadora AQUALLAR
I SALVADÓ, S.L. és de 92 punts.

Per tot l’anterior, es CONCLOU:
PRIMER. Procedeix requerir a la mercantil AQUALLAR I SALVADÓ, S.L. per a que en
el termini de 7 dies hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació
constitueixi la garantia del 5% del preu final ofert pel licitador, exclòs l’Impost sobre el
Valor Afegit i aporti el justificant la constitució de la mateixa.
SEGON. Transcorregut aquest termini sense presentar la documentació requerida,
l’empresa haurà de quedar exclosa del procediment.
TERCER. En cas de recepció de la documentació requerida, la Mesa de Contractació
proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària, del contracte administratiu “Servei de manteniment de les
instal·lacions de l’enllumenat públic” per a l’Ajuntament de l’Aldea a la mercantil
AQUALLAR I SALVADÓ, S.L.
No obstant això l’ Òrgan competent amb el seu superior criteri resoldrà el més adient.
La Mesa de Contractació,

Damià Encontrado Sol,

Estefania Curto Zapater

Irene Franch Turon

Roser Noche Casanova

Joan Rallo Ventura

