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INFORMA
Identificació del document
Informe tècnic per a la valoració del criteris d’aplicació automàtica - sobre únic -, de les ofertes
presentades i admeses pel procediment obert, per contractar l’execució dels SERVEIS
CONSISTENTS EN LA NETEJA I CONTROL DE LES MESURES HIGIÈNIC-SANITÀRIES DELS
BANYS I CANVIADORS DE LES PLATGES DE VILADECANS PER MINIMITZAR EL RISC DE
CONTAGI DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2 DURANT LA TEMPORADA DE BANY.
En data 8 de juny de 2021 s’ha procedit a obrir el sobre únic presentat a través de l’eina
sobre digital de la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de Catalunya,
constatant-se que únicament s’ha presentat el següent licitador:

LICITADOR 1
ELISABET GRAU DIAZ
NIF:52.910.583 A
Re: E/000062-2021
Presentació: 04/06/2021 07;20;08

Proposta econòmica: Annex 4
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16,16

12,14

8 hores

78

624,00

10.084

7.580

20,20

16,00

8 hores

15

120,00

2.424

1.920

12.508

9.500

Examinada l’oferta presentada i admesa en el procediment obert, per a l’execució dels SERVEIS
CONSISTENTS EN LA NETEJA I CONTROL DE LES MESURES HIGIÈNIC-SANITÀRIES DELS
BANYS I CANVIADORS DE LES PLATGES DE VILADECANS PER MINIMITZAR EL RISC DE
CONTAGI DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2 DURANT LA TEMPORADA DE BANY. , es
procedeix a la valoració de la plica pel que fa als criteris d’aplicació automàtica, continguts al Plec
que són els següents:
1

“CRITERIS DE VALORACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la Mesa de
contractació, d’acord amb els següents criteris de valoració:

Oferta econòmica (fins a 100 punts).
L’oferta més econòmica obtindrà la màxima puntuació. La puntuació es calcularà aplicant la
fórmula següent:

On:
Pi = Puntuació de l’oferta analitzada
Pmax = Puntuació màxima
Oi = Oferta de preu analitzada
OT = Oferta tipus (import de licitació)
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.
A efectes de la valoració de les ofertes, VIQUAL podrà demanar els aclariments o concrecions que
consideri convenients als licitadors afectats. Aquesta petició en cap cas permetrà als licitadors
modificar l’oferta presentada.
La puntuació màxima serà de 100 punts.
Ofertes desproporcionades o temeràries
Es consideraran en principi desproporcionades o temeràries les ofertes en que la baixa ofertada
sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 15 unitats percentuals.
Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les
ofertes es calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més cares,
sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitació es troba entre la franja de menys de deu (10) a cinc (5) ,
la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les ofertes es calcularà excloent-hi l’oferta més
econòmica i la oferta més cara, sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei
de Contractes.
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de
les ofertes es calcularà tenint en compte totes les ofertes presentades sense perjudici d’allò previst
a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per
escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components
de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini
que s’atorgui a tal efecte. (màxim 5 dies hàbils)

Oferta 1
Nom empresa ELISABET GRAU DIAZ
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica .............................................. 100 punts

Oferta econòmica ................................................................................. ........... de 0 a 100 punts
La proposta econòmica ofertada per ELISABET GRAU DIAZ és per un import de 9.500,00 €
import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (1.995,00.€); pel que l’import total serà de
11.495,00 € (IVA inclòs). Aquest pressupost suposa una baixa del 24 % respecte el pressupost de
12.508.00 € (IVA exclòs) 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 100 punts.
D’altra banda, atès que és la única oferta presentada, aquesta no incorre en presumpció
d’anormalitat, tot el qual s’informa als efectes oportuns.

El que s’informa als efectes oportuns.

Daniel García Gasca
Director Serveis Generals i Mobilitat VIQUAL

