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Antecedents 
 

 
1. Atès que en data 13 de maig de 2020 es va publicar al perfil de SPM Viladecans 

Qualitat, S.L. (“VIQUAL”) integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya (“PSCP”), l’anunci de licitació del 
procediment obert simplificat abreujat per adjudicar els serveis de manteniment 
dels equips de so de Podium i Àtrium de Viladecans.  
 
 

2. Atès que en data 27 de maig a les 14:00h va finalitzar el termini per a presentar 
les propostes al procediment de referència, a través del Sobre Digital i, segons 
consta a data d’avui a la pàgina web del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, no es va produir cap afectació a l’eina de Sobre Digital durant l’últim 
dia de presentació de propostes.   

 
 

3. Atès que en data 28 de maig es va procedir mitjançant l’eina de Sobre Digital de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya a 
l’obertura de les ofertes presentades a la present licitació: 

 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 21/05/2020 19:29:16 
Núm. de Registre: E/000026-2020 
Identificador (NIF): B67396184 
EMPRESA: INSTALSO AUDIOVISUALS S.L. 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 22/05/2020 11:32:20 
Núm. de Registre: E/000027-2020 
Identificador (NIF): B63603229 
EMPRESA: PRATSON S.L 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 25/05/2020 a les 13:47 hs 
Núm. de Registre: E/000028-2020 
Identificador (NIF): B25789306 
EMPRESA: Soundersrent S.L.U 

 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 26/05/2020 11:39:21 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 
MANTENIMENT EQUIPS DE SO ATRIUM I 

PODIUM 

DATA 31 de juliol de 2020 
NÚM. 

EXPEDIENT 
128/20 
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Núm. de Registre: E/000030-2020 
Identificador (NIF): B64709363 
EMPRESA: INICIATIVES EVENTS SL 
 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 26/05/2020 16:52:35 
Núm. de Registre: E/000031-2020 
Identificador (NIF): B55549562 
EMPRESA: Bi Audio Tarragona S.L.U. 
 
 

4. Atès que dins el termini establert i en la forma pertinent, d'acord amb el que 
assenyala el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta 
licitació, es va fer la qualificació dels documents administratius aportats, inclosos 
dins el sobre únic per les empreses següents:   

 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 21/05/2020 19:29:16 
Núm. de Registre: E/000026-2020 
Identificador (NIF): B67396184 
EMPRESA: INSTALSO AUDIOVISUALS S.L. 
 

SOBRE UNIC: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.-  Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, presenten una declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 
1 adjunt al PCAP de la licitació en la qual designen una adreça de correu 
electrònic a efectes de notificacions. 

 
2.- Declaració  responsable aptitud licitador (Annex 2B)  
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
S’aporta un declaració responsable segons Annex 2B degudament complimentat 
i subscrit per apoderat de  l’empresa. 
 

3.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

  
En concret aporta, degudament complimentada, una declaració subscrita de 
conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP en la que s’indica que té una 
plantilla inferior a 50 treballadors i no està obligat al compliment de les 
condicions socials de treball i d’igualtat, ni a disposar d’ un pla d’igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes. 
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Licitador núm. 2:   
Data presentació: 22/05/2020 11:32:20 
Núm. de Registre: E/000027-2020 
Identificador (NIF): B63603229 
EMPRESA: PRATSON S.L 
 

 

SOBRE UNIC: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.-  Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, presenten una declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 
1 adjunt al PCAP de la licitació per l’administrador únic de la societat en la qual 
designen una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) (Annex 2A)  
 

Degudament complimentat. La documentació presentada s’ajusta a la requerida 
per VIQUAL en el PCAP de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte.  
  

3.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

  
En concret aporta, degudament complimentada, una declaració subscrita de 
conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP en la que s’indica que té una 
plantilla inferior a 50 treballadors i no està obligat al compliment de les 
condicions socials de treball i d’igualtat, ni a disposar d’ un pla d’igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 25/05/2020 a les 13:47 hs 
Núm. de Registre: E/000028-2020 
Identificador (NIF): B25789306 
EMPRESA: Soundersrent S.L.U 
 

 

SOBRE UNIC: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.-  Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
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A tal efecte, presenten una declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 
1 adjunt al PCAP de la licitació per l’administrador únic de la societat en la qual 
designen una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) (Annex 2A)  
 

Degudament complimentat. La documentació presentada s’ajusta a la requerida 
per VIQUAL en el PCAP de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte.  
  

3.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

  
En concret aporta, degudament complimentada, una declaració subscrita de 
conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP en la que s’indica que té una 
plantilla inferior a 50 treballadors i no està obligat al compliment de les 
condicions socials de treball i d’igualtat, ni a disposar d’ un pla d’igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 26/05/2020 11:39:21 
Núm. de Registre: E/000030-2020 
Identificador (NIF): B64709363 
EMPRESA: INICIATIVES EVENTS SL 
 

 

SOBRE UNIC: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.-  Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, presenten una declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 
1 adjunt al PCAP de la licitació per l’administrador únic de la societat en la qual 
designen una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions. 

 
2.- Declaració  responsable aptitud licitador (Annex 2B)  
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
S’aporta un declaració responsable segons Annex 2B degudament complimentat 
i subscrit per l’administrador de  l’empresa. 
 

3.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
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En concret aporta, degudament complimentada, una declaració subscrita de 
conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP en la que s’indica que té una 
plantilla entre 50 i 250 treballadors i acredita que està integrada per un nombre 
de treballadors superior al 2%, amb discapacitat, mitjançant contractes dels 
treballadors amb discapacitat i certificats i documents emesos per la Generalitat 
de Catalunya i/o Tresoreria General de la Seguretat Social, sobre els treballadors 
amb discapacitat.  
 
Tot i no està obligada per normativa, l’ empresa Iniciatives Events SL disposa 
d’un Pla d’Igualtat registrat a la Generalitat de Catalunya que adjunta.  
 

 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 26/05/2020 16:52:35 
Núm. de Registre: E/000031-2020 
Identificador (NIF): B55549562 
EMPRESA: Bi Audio Tarragona S.L.U. 
 

 

SOBRE UNIC: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.-  Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, presenten una declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 
1 adjunt al PCAP de la licitació per l’ administrador únic de la societat en la qual 
designen una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions. 

 
2.- Declaració  responsable aptitud licitador (Annex 2B)  
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
S’aporta un declaració responsable segons Annex 2B degudament complimentat 
i subscrit per l’ administrador únic de la societat. 
 

3.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

  
En concret aporta, degudament complimentada, una declaració subscrita de 
conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP en la que s’indica que té una 
plantilla inferior a 50 treballadors i no està obligat al compliment de les 
condicions socials de treball i d’igualtat, ni a disposar d’ un pla d’igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 
 

5. Atès que es va requerir al següent licitador per tal que esmeni les deficiències 
existents a la documentació del sobre únic atorgant-lo un termini de tres (3) dies 
hàbils a aquests efectes amb l’advertiment que, en cas que no esmenin les 
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deficiències observades, no seran admesos i es proposarà la seva exclusió del 
present procediment de licitació:  

 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 25/05/2020 a les 13:47 hs 
Núm. de Registre: E/000028-2020 
Identificador (NIF): B25789306 
EMPRESA: Soundersrent S.L.U 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL al 
PCAP de la licitació. Caldrà esmenar la següent deficiència:  
 
- L’Annex núm. 4 Proposta econòmica presentat incorre en un error 

material doncs no concorda el preu ofertat amb el % de baixa ofertat.  
 
 

6. Atès que es s’ha procedit a qualificar l’esmena rebuda a la documentació 
presentada en el sobre únic, requerida al licitador núm. 3 (Soundersrent S.L.U) 
així com la seva acceptació i/o rebuig, per optar a l’adjudicació del contracte 

 
La documentació presentada no s’ajusta a la requerida per VIQUAL, 

considerant-se a tal efecte insuficient l’esmena presentada ja que:  
 
• Ha presentat el document d’Annex núm. 4 modificant els dos % de baixa 

ofertats al sobre únic, preu serveis manteniment preventiu i preu/hora 
manteniment correctiu.  

 
 
7. Atès que a la vista de la documentació presentada es procedeix a rebutjar la 

documentació aportada per esmenar les deficiències del sobre únic i, en 
conseqüència, a excloure al licitador següent:  

 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 25/05/2020 a les 13:47 hs 
Núm. de Registre: E/000028-2020 
Identificador (NIF): B25789306 
EMPRESA: Soundersrent S.L.U 

 
 

8. Atès que s´ha procedit a la lectura de la “Proposta econòmica“ de les ofertes 
presentades i admeses, pels licitadors següents: 

 
 
 

Licitador Núm. 1:   
NOM LICITADOR: INSTALSO AUDIOVISUALS S.L. 
PRESSUPOST: 8.052,86 € (exclòs IVA)  
BAIXA: 4 %  

 
Licitador Núm. 2: 
NOM LICITADOR: PRATSON S.L. 
PRESSUPOST: 7.130,14 € (exclòs IVA)  
BAIXA: 15 %  
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Licitador Núm. 4: 
NOM LICITADOR: INICIATIVES EVENTS S.L. 
PRESSUPOST: 7.214,02 € (exclòs IVA)  
BAIXA: 14 %  
 
Licitador Núm. 5: 
NOM LICITADOR: BI AUDIO TARRAGONA 
PRESSUPOST: 7.900 € (exclòs IVA)  
BAIXA: 5,82 %  

 
  
9.  Es consideraran en principi desproporcionades o temeràries les ofertes en que la 

baixa ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats 
percentuals.  

 
Ateses les ofertes presentades, resulta una baixa mitja de 9,70.% i per tant es 
consideraran ofertes amb baixa temerària aquelles que siguin superiors a 
14,70.%. 

  
Per tant I atès l’exposició del paràgraf anterior, resulten incorre en baixa 
temerària les següents ofertes: 
 
Licitador Núm. 2: 
EMPRESA: PRATSON, S.L. 
Oferta econòmica: 7.130,14…….€ 
El que suposa una Baixa de: 15 .% 
 
 

10.    Atès que dins del termini establert en els Plecs, el dia 17 de juny de 2020 se li va 
comunicar el fet a l’ empresa PRATSON , S.L. per tal de que abans de 5 dies 
hàbils (25/06/20) poguessin presentar la documentació que consideressin 
pertinent per a la justificació de la baixa presumptament temerària o anormal. 

 
  Atès que dins el termini màxim establert: 
 
  Licitador Núm. 2 PRATSON, S.L.: va presentar datada del 18 de juny de 2020 la 

documentació que va estimar adient per tal de justificar la baixa temerària o 
anormal de l’oferta econòmica. 

               
 

D’acord amb l’informe aportat per l’empresa PRATSON, S.L. es considera que 
queda suficientment justificada la baixa proposada per l’empresa i, per tant, es 
procedeix a acceptar la proposta econòmica presentada per el licitador número 
2.  
 

 
11.  Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert simplificat 

abreujat, es procedeix a  la valoració de la plica pel que fa als criteris d’aplicació 
automàtica, continguts al Plec que són els següents: 
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CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA ( FINS 100 PUNTS ) 

 
 

MILLOR PREU OFERTAT PEL LICITADOR PEL MANTENIMENT PREVENTIU.  
FINS A 70 PUNTS.  

 
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de 
licitació.  L’oferta que presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. 
Les ofertes seran avaluades d’acord amb la següent formulació: 

 
Pi = 70 x  Omin  

                   Oi 

 

Pi = Puntuació de l’oferta  

Oi = Oferta 

Omin = Oferta admesa més econòmica 

 

 

 

MILLORES RELATIVES  AL PREU DE L’HORA I DESPLAÇAMENT DESTINADES 
AL MANTENIMENT CORRECTIU.   FINS A 25 PUNTS.  

 
Es valorarà que el preu l’hora sigui més econòmic, de manera que l’oferta que presenti 
el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran avaluades 
d’acord amb la següent formulació: 

 
Pi = 25 x  Omin  

                   Oi 

 

Pi = Puntuació de l’oferta 

Oi = Oferta 

Omin = Oferta admesa més econòmica 

 
Restaran excloses aquelles ofertes que superin el pressupost base de 

licitació senyalat i/o qualsevol dels preus unitaris indicats al present Plec.   

 

No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que 

impedeixin conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-

la. 

 

S’ha d’especificar clarament i de manera separada el tipus d’IVA que 

s’aplica. 

 

En cas de discrepància en les xifres expressades numèricament i les 

expressades en lletres, l’òrgan de contractació tindrà en compte les 

quantitats expressades en lletres. 
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1.1.1 Compromís i millores relatives l’aportació de material (fins a 5 
punts). 

 
Es valorarà que les ofertes incloguin el compromís de deixar en dipòsit 

material que garanteixi la immediatesa de la substitució provisional dels 

aparells més importants en cas d’averia. 

• El compromís de dipositar una “etapa de potència” i un “previ”, de 
característiques similars als existents, es valorarà amb 5 punts. 

 
La no existència d’aquest compromís es valorarà amb 0 punts. En cas de 
presentar-se el compromís, tindrà valor contractual i el seu incompliment 
suposarà una penalització. 

 
 

 
Oferta 1:   
Nom empresa: INSTALSO AUDIOVISUALS S.L. 
PUNTUACIÓ OBTINGUDA CRITERIS AUTOMÀTICS 89,10 punts 
 

 
 
a)  Oferta econòmica serveis de manteniment preventiu, fins a 70 punts 
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat INSTALSÓ AUDIOVISUALS S.L.  
és per un import de 8.052,86 € , import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA ( 
1.691,10 € ); pel que l’import total serà de 9.743,96 € ( IVA inclòs ).  Aquest 
pressupost suposa una baixa del 4% respecte  el pressupost de 10.149,96 €,    ( 
IVA inclòs ) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de 
Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoració de  
61,97  punts. 

 
 

b)  Preu/hora pels serveis de manteniment correctiu, fins a 25 punts  
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat INSTALSÓ AUDIOVISUALS S.L.  
és per un import de 17,97 € , import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA 
(3,77 € ); pel que l’import total serà de 21,74 € ( IVA inclòs ).  Aquest pressupost 
suposa una baixa del 4% respecte  el pressupost de 22,65€, ( IVA inclòs ) 
contingut al projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules 
aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoració de  
22,13  punts. 

 
 

c)  Incloure el compromís de deixar en dipòsit una “etapa de potència” i un 
“previ”, de característiques similars als existents, fins a 5 punts. SI . 

 
 D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoració de  89,10.  

punts. 
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Total puntuació criteris d’aplicació automàtica............................  89,10.punts 

 
 

 
Oferta 2:   
Nom empresa: PRATSON S.L. 
PUNTUACIÓ OBTINGUDA CRITERIS AUTOMÀTICS 98,60  punts 
 

 
a)  Oferta econòmica serveis de manteniment preventiu, fins a 70 punts 
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat PRATSON S.L.  és per un import de 
7.130,14 € , import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA ( 1.497,32 € ); pel 
que l’import total serà de 8.627,46 € ( IVA inclòs ).  Aquest pressupost suposa 
una baixa del 15% respecte  el pressupost de 10.149,96 €,    ( IVA inclòs ) 
contingut al projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules 
aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoració de  70  
punts. 

 
 

b)  Preu/hora pels serveis de manteniment correctiu, fins a 25 punts  
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat PRATSON S.L.  és per un import de 
16,85 € , import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (3,53 € ); pel que 
l’import total serà de 20,38 € ( IVA inclòs ).  Aquest pressupost suposa una baixa 
del 10% respecte  el pressupost de 22,65€, ( IVA inclòs ) contingut al projecte 
aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoració de  
23,60  punts. 

 
 

c)  Incloure el compromís de deixar en dipòsit una “etapa de potència” i un 
“previ”, de característiques similars als existents, fins a 5 punts. SI . 

 
 D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoració de  98,60.  

punts. 
 
 

Total puntuació criteris d’aplicació automàtica............................  98,60.punts 

 
 
 
 

 
Oferta 4:   
Nom empresa: INICIATIVES EVENTS S.L. 
PUNTUACIÓ OBTINGUDA CRITERIS AUTOMÀTICS 99,18  punts 
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a)  Oferta econòmica serveis de manteniment preventiu, fins a 70 punts 
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat INICIATIVES EVENTS S.L.  és per 
un import de 7.214,02 € , import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA ( 
1.514,94 € ); pel que l’import total serà de 8.728,96 € ( IVA inclòs ).  Aquest 
pressupost suposa una baixa del 14% respecte  el pressupost de 10.149,96 €,    
( IVA inclòs ) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de 
Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoració de  
69,18  punts. 

 
 

b)  Preu/hora pels serveis de manteniment correctiu, fins a 25 punts  
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat INICIATIVES EVENTS S.L.  és per 
un import de 15,91 € , import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (3,34 € ); 
pel que l’import total serà de 19,25 € ( IVA inclòs ).  Aquest pressupost suposa 
una baixa del 15% respecte  el pressupost de 22,65€, ( IVA inclòs ) contingut al 
projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoració de  25  
punts. 

 
 

c)  Incloure el compromís de deixar en dipòsit una “etapa de potència” i un 
“previ”, de característiques similars als existents, fins a 5 punts. SI . 

 
 D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoració de  99,18.  

punts. 
 
 

Total puntuació criteris d’aplicació automàtica............................  99,18.punts 

 
 

 

 
Oferta 5:   
Nom empresa: BI AUDIO TARRAGONA 
PUNTUACIÓ OBTINGUDA CRITERIS AUTOMÀTICS 90,26  punts 
 

 
a)  Oferta econòmica serveis de manteniment preventiu, fins a 70 punts 
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat BI AUDIO TARRAGONA S.L.  és 
per un import de 7.900 € , import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA ( 
1.659,00 € ); pel que l’import total serà de 9.559,00 € ( IVA inclòs ).  Aquest 
pressupost suposa una baixa del 5,85% respecte  el pressupost de 10.149,96 €,    
( IVA inclòs ) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de 
Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoració de  
63,17  punts. 
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b)  Preu/hora pels serveis de manteniment correctiu, fins a 25 punts  
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat BI AUDIO TARRAGONA S.L.  és 
per un import de 18,00 € , import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (3,78 € 
); pel que l’import total serà de 21,78 € ( IVA inclòs ).  Aquest pressupost suposa 
una baixa del 3,85% respecte  el pressupost de 22,65€, ( IVA inclòs ) contingut al 
projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat. 
 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoració de  
22,09  punts. 

 
 

c)  Incloure el compromís de deixar en dipòsit una “etapa de potència” i un 
“previ”, de característiques similars als existents, fins a 5 punts. SI . 

 
 D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoració de  90,26  

punts. 
 
 

Total puntuació criteris d’aplicació automàtica............................  90,26.punts 

 
 

S’ADJUNTA EL QUADRE RESUM DE LA VALORACIÓ per ordre de registre 
d’entrada. S’adjunta com ANNEX I. 

 
Conclusió 

 
Vista la documentació presentada per les empreses relacionades anteriorment  per a 
la licitació del procediment obert simplificat abreujat, per contractar els serveis de 
manteniment dels equips de so de Podium i Àtrium de Viladecans, s’informen les 
ofertes presentades i admeses als efectes oportuns. 
 

Atesa la valoració, el licitador número 4 l’empresa INICIATIVES EVENTS S.L. ha estat 
la que ha obtingut més puntuació de la suma dels criteris de valoració automàtica.   

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sr. Xavier Ferreiro Ortega 
ServeisTècnics VIQUAL 

 
 
 
 
 
 
 
Sra. Silvia Castro Serres 
Serveis Jurídics 
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EMPRESA
SERVEIS MANTENIMENT

PREVENTIU ( € )
% BAIXA PUNTUACIÓ PREU/HORA % BAIXA PUNTUACIÓ

COMPROMÍS 

DIPÒSIT
PUNTUACIÓ TOTAL PUNTUACIÓ

INSTALSÓ AUDIOVISUALS S.L 8.052,86 € 4% 61,97 17,97 € 4% 22,13 SI 5 89,10

PRATSON S.L. 7.130,14 € 15% 70 16,85 € 10% 23,6 SI 5 98,50

INICATIVES EVENTS 7.214,02 € 14% 69,18 15,91 € 15% 25 SI 5 99,18

BI AUDIO TARRAGONA 7.900,00 € 5,82 63,17 18,00 € 18% 22,09 SI 5 90,26

ANNEX I 

 
QUADRE RESUM DE LA VALORACIÓ PER ORDRE DE REGISTRE D’ENTRADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


