INFORME
RELATIU
AL
PROCÉS
D’ADJUDICACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT
D’EQUIPAMENT PER ALS NOUS ESPAIS PER A SERVEIS DE PROXIMITAT I PER A LA
INNOVACIÓ EMPRESARIAL AL CENTRE DE SERVEIS EMPRESARIALS DE CAN GAVARRA.,
PROJECTE CONFINANÇAT PEL FONS FEDER 2007-2013, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT.
LOT 1: Subministrament i instal·lació del mobiliari:
En data 8 d’Octubre de 2015 es procedí a l’obertura del sobre 1 de les pliques de les empreses
que es presentaren al concurs i en data 14 d’Octubre es procedí a l’obertura del sobre 2 de les
pliques pel subministrament d’equipament per als nous espais per a serveis de proximitat i per a
la innovació empresarial al centre de serveis empresarials de Can Gavarra.
La puntuació dels criteris objectius, segons el plec de condicions i en els diferents lots es
proposa que sigui la següent:
1. Proposta econòmica: 40 punts
S’ha assignat la major puntuació possible (P) a la proposta que conté la diferencia més alta amb
el pressupost de licitació (XiMAx). S’atribueix a les propostes restants (Xi) la puntuació que
procedeix proporcionalment, pel procediment de regla de tres simple directa.
No hi ha hagut cap proposta econòmica que hagi implicat una baixa superior al 10% del promig
de les ofertes presentades i per tant no s’ha considerat cap com a desproporcionada o anormal.

LICITADORS

PEC

% de diferència amb
el promig

PUNTS

40

1

CONTEL

53.985,22 €

8,27%

40,00

2

BERNADÍ

63.721,16 €

-8,27%

33,05

2. Ampliació del termini de garantia: 5 punts
S’han valorat les ampliacions sobre la garantia i reposició dels productes contra defectes
exigida en el plec de clàusules administratives particulars. S’ha assignat la major puntuació
possible (P) a la proposta que conté la major ampliació del termini de garantia, expressada en
mesos enters, respecte de la prevista en els presents plecs (XiMAx). S’atribueix a les propostes
restants (Xi) la puntuació que procedeix proporcionalment, pel procediment de regla de tres
simple directa.
La puntuació màxima (5 punts) s’ha atorgat a les propostes amb una ampliació de termini de 48
mesos. No hi ha hagut ampliacions de garantia superiors.

LICITADORS

MESOS
d'ampliació del
termini de garantia

PUNTS

5

1

CONTEL

48

5,00

2

BERNADÍ

48

5,00

1

3. Termini de lliurament i muntatge: 5 punts
S’ha valorat l’escurçament sobre el termini màxim fixat en el plec de prescripcions tècniques.
S’ha assignat la major puntuació possible (P) a la proposta que conté la diferencia més alta amb
el termini de licitació (XiMAx). S’atribueix a les propostes restants (Xi) la puntuació que
procedeix proporcionalment, pel procediment de regla de tres simple directa.
La puntuació màxima (5 punts) s’ha atorgat per al termini de lliurament i muntatge de 28 dies
naturals en total. Una de les empreses ha ofertat un termini de lliurament i muntatge de 27 dies,
la seva puntuació serà també de 5 punts.

LICITADORS

DIES
de termini de
lliurament

PUNTS

5

1

CONTEL

27

5,00

2

BERNADÍ

28

5,00

El resultat de la puntuació del Lot 1 és la següent:
1

CONTEL

50,00

2

BERNADÍ

43,05

Per tot plegat es proposa que s’adjudiqui l’obra a l’empresa CONTEL essent la més avantatjosa
en el conjunt de criteris exposats en el plec de condicions, amb els següents compromisos que
formaran part del contracte:
-

Pressupost: 53.985,22 € (sense IVA)

-

Termini de garantia: 5 anys (1 any + 4 anys ofertats de millora)

-

Termini de lliurament i muntatge: 27dies

La qual cosa s’informa als efectes oportuns.
Polinyà, 15 d’Octubre de 2015,

Sandra Ribas i Serra
Arquitecta Municipal
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