L’òrgan de contractació de GESTIÓ D’APARCAMENTS VILADECANS, S.L. en data
20.01.2012 ha adoptat la següent resolució:
Primer.- RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la
mesa de contractació de data 18 de gener de 2012 constituïda a tal efecte,
en virtut de la qual l’empresa IMASA, INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A., ha
estat la que obtingut més puntuació en la suma dels criteris avaluables
sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicació automàtica, amb un total de
85,63 punts, amb una oferta econòmica per import per un import de CENT
QUINZE MIL DOS-CENTS EUROS (115.200,00 €), sense IVA, aplicant un
tipus d’interès al finançament del contracte de l’EURIBOR + 1,50 punts, i en
un termini d’execució de TRENTA-QUATRE (34) dies.

Nom empresa: IMASA, INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A.
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor (B): 45,00 punts
Puntuació obtinguda criteris aplicació automàtica (sobre C): 40,63 punts
Puntuació total (sobre B + sobre C): 85,63 punts

CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA
La proposta econòmica ofertada per l’empresa IMASA, INGENIERÍA Y
PROYECTOS, S.A., per un import de 115.200,00 € (IVA exclòs), s’ajusta al
pressupost contingut en el Plec aprovat; suposant una baixa del 4,00% respecte
el mateix, pel que es proposa la valoració total de 32,63 punts
La proposta financera ofertada per l’empresa IMASA, INGENIERÍA Y
PROYECTOS, S.A., respecte al tipus d’interès a aplicar al finançament del
contracte és el EURIBOR + 1,50 punts, s’ajusta al tipus de finançament que es
determina en el Plec aprovat, pel que es proposa la valoració total de 8,00 punts
CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR:
a) Especificacions de qualitat materials i millores de qualitat ........ 25 punts
De l’exposició que es realitza a la memòria per a l’execució de l’obra es
desprèn un bon coneixement del projecte.
Es realitza la descripció de la memòria tècnica i la descripció de sistema
constructiu propi adaptat a les exigències i prestacions exigits als plecs.
L’equip tècnic presentat és idoni per a la correcta execució del projecte.
S’aporten millores sense cost addicional al projecte ofertat, concretament:
1-Tancament exterior de panell Robertson fromawall amb increment
d’amidament (sense cost) per cobrir el peto que ocultarà les màquines de
coberta.
2-Coberta no transitable sistema NTALV de INTEMPER amb acabat final de
grava o llosa Filtron.

3- Aportació de bancades en coberta per a la col·locació de les màquines.
b) Reducció del termini d’execució de les obres .............................. 10 punts
L’empresa presenta el planing amb el detall dels treballs a executar en 45
dies i proposa un planing amb la reducció del termini a 34 dies i adjunta la
justificació de la reducció del termini d’execució.
c) Planing valorat (programa de treball) + memòria d’execució ..... 10 punts
La memòria d’execució denota bon coneixement del projecte i de
l’emplaçament on s’ha d’implantar.
El programa de treball està justificat i valorat, es defineixen les tasques, la
seva durada, el seu cost i és coherent amb la memòria d’’execució.
La valoració total del Licitador núm. 1 és de 86,40 punts

•

Segon.- ADJUDICAR la contractació del procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada per l’execució de les obres consistents en el subministrament,
instal·lació i muntatge del conjunt de mòduls prefabricats per a destinar-los a
CENTRE DE CONTROL D’ECOAPARCAMENT a favor de l’empresa IMASA,
INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A.,amb subjecció al Plec de clàusules
administratives particulars, i a l’oferta presentada pel licitador, per import
CENT QUINZE MIL DOS-CENTS EUROS (115.200,00 €), sense IVA,
aplicant un tipus d’interès al finançament del contracte de l’EURIBOR + 1,50
punts, i en un termini d’execució de TRENTA-QUATRE (34) dies.
Atès que ha estat l’oferta que ha obtingut més puntuació amb un total de
85,63 punts.

Tercer.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que amb anterioritat o
simultàniament a la formalització del contracte; presenti a VIPARQ la
següent documentació:
•

•
•

•
•

La garantia definitiva per import de cinc per cent (5%) de l’import
d’adjudicació, que s’haurà de formalitzar d’acord amb el model que
s’adjunta al plec de clàusules administratives particulars.
La documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar
(constitució de la unió temporal d’empreses, inscripció en el registre,
etc...).
L’efectiva disposició dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’art. 53.2 LCSP.
El document o documents probatoris per acreditar que l’adjudicatari
disposa de l’assegurança de responsabilitat civil en els termes expresats
al plec de clàusules administratives particulars.

Quart.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ es perfeccionarà amb la
formalització i signatura del contracte corresponent
Cinquè.- CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se li indicarà a
partir del 23 de gener de 2012, concorri a formalitzar el contracte
corresponent.
Sisè.-

COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS LICITADORS I ALS
INTERESSATS, publicar l’adjudicació d’aquesta licitació al diari corresponent
i al perfil del contractant.

