
 

-PROPOSTA ADJUDICACIÓ –  
 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT NO SUBJECTE A  REGULACIÓ 
HARMONITZADA DEL SERVEI D´ANALITIQUES DE LES PISCINES 
DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS PODIUM I ATRIUM DE VILADECANS 

 

 
 

 

  

 
Hi assisteixen:  
 
 

President/a: Sr. José Antonio Molina Flores, Gerent de VIQUAL, o persona en qui 
delegui 

Vocal: Sra. Rosa Gallardo Romero, Directora del ámbito de servicios a la 
ciudadanía del Ayuntamiento de Viladecans, o persona en quien delegue. 

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui delegui. 

Vocal: Sr. Javier Ruiz Reolid Tècnic de VIQUAL, o persona en qui delegui. 

Secretari/a: Sra. Montserrat Molina Domínguez, Advocat/da del Departament de Serveis 
jurídics del  Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui 
delegui 

 
 
Antecedents: 
 
1. Atès que en data 23 de gener de 2020 es va publicar, al perfil de 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 per a l’adjudicació del 
servei d´analítiques de les piscines dels equipaments públics Podium i Atrium de Viladecans ( 
Exp.402/19). 
 

2. Atès que en 24 de febrer de 2020, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa de 
Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del sobre A (contenidor de la documentació 
general i avaluable mitjançant judici de valor) presentada pels interessats en optar a l’adjudicació 
del contracte de referència. 

 
3. Atès que les següents empreses van presentar oferta a la present licitació:  
 

Oferta 1:  
Data presentació: 07/02/2020 14:28:53 
Registre Entrada E/000008-2020 
NOM LICITADOR:. JUAN SUÑE S.A 
 
Oferta 2:  
Data presentació: 10/02/2020 10:59:52 
Registre Entrada E/000009-2020 
NOM LICITADOR: freeLAB, S.L.  
 
Oferta 3:  
Data presentació: 10/02/2020 13:49:17 
Registre Entrada E/000010-2020 
NOM LICITADOR: LABORATORIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L.. 

 
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
SERVEI ANALÍTIQUES PISCINES PODIUM I 
ATRIUM 

DATA 
En data signatura 

digital  
NÚM. 

EXPEDIENT 
402/19 



 

4. Atès que la referida sessió d’obertura dels sobres A  la Mesa de Contractació va adoptar els 
acords següents:   

 
1. La Mesa acorda declarar admeses a la licitació a les següents empreses a 

l´haver presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el 
previst al PCAP:  
 
Oferta 1:  
Data presentació: 07/02/2020 14:28:53 
Registre Entrada E/000008-2020 
NOM LICITADOR:. JUAN SUÑE S.A 
 
Oferta 2:  
Data presentació: 10/02/2020 10:59:52 
Registre Entrada E/000009-2020 
NOM LICITADOR: freeLAB, S.L.  
 

2. La Mesa acorda DECLARAR exclòs provisionalment al següent licitador 
núm.3, a l’espera de que esmenin les deficiències observades- atorgant-los un 
termini de tres (3) dies hàbils per a esmenar les següents deficiències del sobre 
A: 
 

Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 10/02/2020 

   EMPRESA: LABORATORIO DE GESTIÓN AMBIENTAL S.L 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL  en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà esmenar 
les següents deficiències: 
 

- Manca signar digitalment els annexos presentats com a annex núm.1, annex 
núm.2 i annex núm.3- tal com es demana en el plec de clàusules 
administratives.  
 
Ateses les deficiències observades es requereix al licitador per a que presenti 
degudament signat els annexos referits.  
 

5. La Mesa acorda requerir al següent licitador per tal que esmeni les deficiències 
detectades al sobre A atorgant-li un termini de tres (3) dies hàbils a aquests efectes 
amb l’advertiment que, en cas que no esmenin els defectes observats, no seran 
admeses i es proposarà la seva exclusió del present procediment de licitació:  

 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 10/02/2020 

   EMPRESA: LABORATORIO DE GESTIÓN AMBIENTAL S.L 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL  en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà esmenar 
les següents deficiències: 
 

- Manca signar digitalment els annexos presentats com a annex núm.1, annex 
núm.2 i annex núm.3- tal com es demana en el plec de clàusules 
administratives.  
 
Ateses les deficiències observades es requereix al licitador per a que presenti 
degudament signat els annexos referits.  

 
 

6. Atès que en data 13 de març del 2020 es va rebre la documentació esmenada correctament, la 
Mesa de Contractació en conseqüència, va acordar admetre com a licitadors a les empreses 
següents: 



 

 
Oferta 1:  
Data presentació: 07/02/2020 14:28:53 
Registre Entrada E/000008-2020 
NOM LICITADOR:. JUAN SUÑE S.A 
 
Oferta 2:  
Data presentació: 10/02/2020 10:59:52 
Registre Entrada E/000009-2020 
NOM LICITADOR: freeLAB, S.L.  
 
Oferta 3:  
Data presentació: 10/02/2020 13:49:17 
Registre Entrada E/000010-2020 
NOM LICITADOR: LABORATORIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L.. 

 
7. Atès que en data 14 de març de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret 463/2020, de 14 de 

març de 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19 i la seva disposició addicional tercera va suspendre els terminis per a 
la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic afectant, per tant, al procediment 
obert per a l’adjudicació del servei d´analítiques de les piscines dels equipaments públics Podium 
i Atrium de Viladecans ( Exp.402/19). 
 

8. Atès que en data 16 de juliol del 2020 es va notificar individualment a cadascun dels licitadors la 
convocatòria d’obertura del sobre B (proposta econòmica i financera).  
 

9. Atès que en data 17 de juliol del 2020 es celebrà, en acte públic prèviament convocat, l’acta 
d’obertura del sobres B (proposta econòmica i financera) presentats pels licitadors admesos al 
procediment amb el resultat següent:  

 
 

Lot nº 1  Servei d´analítiques Complex Esportiu Atrium Viladecans. 
 

 
Oferta 1: Lot nº1 
Nom licitador: JUAN SUÑE S.A.. 
 
Puntuació total ( sobre B ):   80 punts 
 

 
a) Oferta econòmica  ...........................................................................fins a 80 punts 
 
Aquesta empresa presenta una oferta de 5.162,80 € 
 
S’aplicarà la fórmula: 

 
 
 
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 
                                       

Per tant: 80 x [(5.162,80 - 11.612,64 ) / (5.162,80 -11.612,64)] ½  = 80 punts. 

 



 

 

OFERTA 1 

LICITADOR JUAN SUÑE S.A. 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
80 = 80 punts 

 

• Atesa la valoració continguda al present informe, el licitador número 1, JUAN SUÑE S.A., 
ha obtingut la puntuació de la suma dels criteris de valoració, amb un total de 80 punts 
 

 
Oferta 2:  
Nom licitador: freeLAB, S.L. 
Puntuació total ( sobre B ): 68,03  punts 
 

 
a) Oferta econòmica  ............................................................................fins a 80 punts 
 
Aquesta empresa presenta una oferta de 6.948,00 € 
 
S’aplicarà la fórmula: 

 
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 
                                     

Per tant: 80 x [(6.948,00 - 11.612,64 ) / (5.162,80 -11.612,64)] ½  = 68,03 punts. 
 
 

OFERTA 2 

LICITADOR freeLAB, S.L. 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
80 = 68,03 punts 

 

• Atesa la valoració continguda al present informe, el licitador número 2, freeLAB, S.L., ha 
obtingut la puntuació de la suma dels criteris de valoració, amb un total de  68,03 punts 
 

 
Oferta 3:  
Nom licitador: LABORATORIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L 
Puntuació total ( sobre B ):  26,46 punts 
 

 
a) Oferta econòmica  ........................................................................... fins a 80 punts 
 
Aquesta empresa presenta una oferta de 10.907,28 € 
 
S’aplicarà la fórmula: 

 
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                             

Per tant: 80 x [(10.907,28- 11.612,64 ) / (5.162,80 -11.612,64)] ½  = 26,46  punts. 
 
 

OFERTA 3 

LICITADOR LABORATORIO DE GESTION 
MEDIOAMBIENTAL S.L 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
80 = 26,46  punts 

 

• Atesa la valoració continguda al present informe, el licitador número 3, LABORATORIO 
DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L., ha obtingut la puntuació de la suma dels criteris de 
valoració, amb un total de 26,46  punts 
 
QUADRE RESUM PUNTUACIÓ ORDENAT PER REGISTRE D’ENTRADA LOT Nº1 

 Lot nº1 
SERVEI D´ANALITIQUES DE LES PISCINES DELS  
EQUIPAMENTS PÚBLICS PODIUM I ATRIUM DE 
VILADECANS   

80 
PUNTS 

LICITADOR nº 1 80,00 

LICITADOR nº 2 68,03 

LICITADOR nº 3 26,46 

 
 
  Lot nº 2  Servei d´analítiques Complex Esportiu Podium Viladecans. 
 

 
Oferta 1: Lot nº1 
Nom licitador: JUAN SUÑE S.A. 
Puntuació total ( sobre B ):   80 punts 
 

 
 
a) Oferta econòmica  ..............................................................................fins a 80 punts 
 
Aquesta empresa presenta una oferta de 2.148,80€ 
 
S’aplicarà la fórmula: 

 
 
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 
 
 Per tant: 80 x [(2.148,80 - 4.809,84) / (2.148,80 - 4.809,84)] ½  = 80 punts. 
 
 

OFERTA 1 

LICITADOR JUAN SUÑE S.A. 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
80 = 80 punts 

 



 

• Atesa la valoració continguda al present informe, el licitador número 1, JUAN SUÑE S.A., 
ha obtingut la puntuació de la suma dels criteris de valoració, amb un total de 80 punts 
 

 
Oferta 2:  
Nom licitador: freeLAB, S.L. 
Puntuació total ( sobre B ): 72,51punts 
 

 
a) Oferta econòmica  ........................................................................... fins a 80 punts 
 
Aquesta empresa presenta una oferta de 2.624,00€ 
 
S’aplicarà la fórmula: 

 
 
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 
 
Per tant: 80 x [(2.624,00 - 4.809,84) / (2.148,80 - 4.809,84)] ½  = 72,51punts. 
 

OFERTA 2 

LICITADOR freeLAB, S.L. 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
80 = 72,51punts 

 

• Atesa la valoració continguda al present informe, el licitador número 2, freeLAB, S.L., ha 
obtingut la puntuació de la suma dels criteris de valoració, amb un total de  72,51punts 
 

 
Oferta 3:  
Nom licitador: LABORATORIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L 
Puntuació total ( sobre B ):  17,58 punts 
 

 
a) Oferta econòmica  ............................................................................fins a 80 punts 
 
Aquesta empresa presenta una oferta de 4.681,36€ 
 
S’aplicarà la fórmula: 

 
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                                    

Per tant: 80 x [(4.681,36 - 4.809,84) / (2.148,80 - 4.809,84)] ½  = 17,58 punts. 

 
 



 

OFERTA 3 

LICITADOR LABORATORIO DE GESTION 
MEDIOAMBIENTAL S.L 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
80 = 17,58 punts 

 

• Atesa la valoració continguda al present informe, el licitador número 3, LABORATORIO 
DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L., ha obtingut la puntuació de la suma dels criteris de 
valoració, amb un total de 17,58 punts. 

 
         QUADRE RESUM PUNTUACIÓ ORDENAT PER PUNTUACIÓ OBTINGUDA LOT Nº 2 

 Lot nº2 

SERVEI D´ANALITIQUES DE LES PISCINES DELS  
EQUIPAMENTS PÚBLICS PODIUM I ATRIUM DE 
VILADECANS   

PBL 
4.809,84 € 

LICITADOR nº 1 80,00 

LICITADOR nº 2 72,51 

LICITADOR nº 3 17,58 

 
 

10. Atès que en la referida acta d’obertura del sobre B es detectà igualment que, de conformitat amb 
el previst a la clàusula 11.1.2 del PCAP i amb l’informe tècnic de 19 de juliol del 2020 les ofertes 
econòmiques presentades pels licitadors núm.1 (JUAN SUÑE S.A), núm. 2 (freeLAB), són 
presumptament temeràries. 

 
11. Per aquest motiu, la Mesa de Contractació acordà:  
 

“ REQUERIR a la societat JUAN SUÑÉ S.A per tal que en el termini màxim de dos (2) DIES 
HÀBILS (això és, fins al dia 28 de juliol a les 14h) a comptar des de l`endemà a la recepció de 
la present comunicació; presenti per escrit la informació i les justificacions que consideri 
oportunes amb relació a les seves ofertes, desglossant i justificant la seva proposició econòmica, 
atès que resulta presumptament temerària,  a través de l’eina de la Plataforma Pública de 
Contractació de la Generalitat de Catalunya.” 

 
“ REQUERIR a la societat freeLAB, S.L per tal que en el termini màxim de dos (2) DIES HÀBILS 
(això és, fins al dia 28 de juliol a les 14h) a comptar des de l`endemà a la recepció de la present 
comunicació; presenti per escrit la informació i les justificacions que consideri oportunes amb 
relació a les seves ofertes, desglossant i justificant la seva proposició econòmica, atès que resulta 
presumptament temerària,  a través de l’eina de la Plataforma Pública de Contractació de la 
Generalitat de Catalunya.” 

 
12. Atès que, dins del termini conferit a aquests efectes, el licitador núm.1 (JUAN SUÑE S.A), i núm. 2 

(freeLAB),  van presentar, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya, la documentació que cada empresa va estimar adient per tal de 
justificar la baixa temerària o anormal de la seva oferta econòmica. 
 

13. Atès que en data 29 de juliol del 2020 s’ha emès un informe pel tècnic de VIQUAL en relació a les 
justificacions de les baixes presentades per a justificar la validesa, viabilitat i proporcionalitat de 
les ofertes presentades per aquests licitadors i justificar la baixa respecte el pressupost base de 
licitació.  

 
 

14. Atès que s’ha emès un informe pel tècnic designat per VIQUAL en el qual s’informa de la 
puntuació obtinguda pels licitadors admesos en el sobre A ( documentació general i criteris 
subjectes a un judici de valor) i en el sobre B (criteris de valoració automàtics) previstos al PCAP.  

 
Desenvolupament de la sessió: 
 



 

Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert simplificat per a 
l’adjudicació del contracte del servei d´analítiques de les piscines dels equipaments públics Podium 
i Atrium de Viladecans (Exp.402/19) es fa la valoració de les ofertes presentades, pel que fa als 
criteris d´aplicació automàtica (proposta econòmica i altres criteris automàtics), i criteris subjectes a 
un judici de valor; i en definitiva a elaborar la proposta d’adjudicació que comprendrà la suma de: 
 

1.1.1 Oferta econòmica (fins a  80 punts). 
  

L’oferta que presenti el cost global més baix obtindrà la màxima puntuació. La                    
puntuació es calcularà aplicant la fórmula següent: 

 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥×  
 𝑂𝑖 −𝑂𝑇 

 𝑂𝑚𝑖𝑛−𝑂𝑇 
 

1
2

 
 

 
 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  
 
 

1.2 Criteris subjectes a un judici de valor (fins a 20 punts)   
 

a) Pla del procediment de recollida de mostres. Fins a 10 punts. Es valorarà la  presentació d´un 
pla sobre el mètode en el qual es descriuen el procediment que es farà servir per la recollida de 
mostres de les analítiques, així com la presentació d´un plànol on s´indiquen els punts on 
s’agafaran les mostres segons el plànol presentat en el plec per part de la Viladecans Qualitat. S. 
L. 

 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 

• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts. 
 

b) Sistema WEB-SERVICE. Fins a 10 punts. Es valorarà la presentació d´un sistema Web-Service, 
on el licitador facilitarà el accés al adjudicatari, on es podrà visualitzar, el resultat de les 
analítiques, notificacions en cas de desviacions, resumen anual amb gràfiques i possibilitat 
d’exportacions en format Excel. També haurà de disposar d´un apartat amb les possible 
notificacions per canvi de legislació e informació que pugui ser d’interès pel adjudicatari. 

 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 

• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts. 

 
 

Lot nº 1  Servei d´analítiques Complex Esportiu Atrium Viladecans. 
 

 
Oferta 1: Lot nº1 
Nom licitador: JUAN SUÑE S.A.. 
Puntuació total ( sobre B ):   80 punts 
 

 
a)  Oferta econòmica  ................................................................................................fins a 80 punts 



 

 
Aquesta empresa presenta una oferta de 5.162,80 € 
 
S’aplicarà la fórmula: 

 
 
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 

                                       

Per tant: 80 x [(5.162,80 - 11.612,64 ) / (5.162,80 -11.612,64)] ½  = 80 punts. 
 

OFERTA 1 

LICITADOR JUAN SUÑE S.A. 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
80 = 80 punts 

 

• Atesa la valoració continguda al present informe, el licitador número 1, JUAN SUÑE S.A., ha 
obtingut la puntuació de la suma dels criteris de valoració, amb un total de 80 punts 

 

 
Oferta 2:  
Nom licitador: freeLAB, S.L. 
Puntuació total ( sobre B ): 68,03  punts 
 

 
a)  Oferta econòmica  ............................................................................fins a 80 punts 

 
Aquesta empresa presenta una oferta de 6.948,00 € 
 
S’aplicarà la fórmula: 

 
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 

                                     

Per tant: 80 x [(6.948,00 - 11.612,64 ) / (5.162,80 -11.612,64)] ½  = 68,03 punts. 
 
 

 

OFERTA 2 

LICITADOR freeLAB, S.L. 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
80 = 68,03 punts 

 

• Atesa la valoració continguda al present informe, el licitador número 2, freeLAB, 
S.L., ha obtingut la puntuació de la suma dels criteris de valoració, amb un total de  
68,03 punts 



 

 
Oferta 3:  
Nom licitador: LABORATORIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L 
Puntuació total ( sobre B ):  26,46 punts 
 

 
a)  Oferta econòmica  ........................................................................... fins a 80 punts 

 
Aquesta empresa presenta una oferta de 10.907,28 € 
 
S’aplicarà la fórmula: 

 
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                             

Per tant: 80 x [(10.907,28- 11.612,64 ) / (5.162,80 -11.612,64)] ½  = 26,46  punts. 
 

 

OFERTA 3 

LICITADOR LABORATORIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
80 = 26,46  punts 

 

• Atesa la valoració continguda al present informe, el licitador número 3, LABORATORIO DE 
GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L., ha obtingut la puntuació de la suma dels criteris de 
valoració, amb un total de 26,46  punts 

 
 

            Lot nº 2  Servei d´analítiques Complex Esportiu Podium Viladecans. 
 

 
Oferta 1: Lot nº2 
Nom licitador: JUAN SUÑE S.A.. 
Puntuació total ( sobre B ):   80 punts 
 

 
a)  Oferta econòmica  ................................................................................... fins a 80 punts 

 
Aquesta empresa presenta una oferta de 2.148,80€ 
 
S’aplicarà la fórmula: 

 
 
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 

 
  Per tant: 80 x [(2.148,80 - 4.809,84) / (2.148,80 - 4.809,84)] ½  = 80 punts 

 



 

OFERTA 1 

LICITADOR JUAN SUÑE S.A. 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
80 = 80 punts 

 
• Atesa la valoració continguda al present informe, el licitador número 1, JUAN SUÑE S.A., ha 

obtingut la puntuació de la suma dels criteris de valoració, amb un total de 80 punts 
 
 

 
Oferta 2:  
Nom licitador: freeLAB, S.L. 
Puntuació total ( sobre B ): 72,51punts 
 

 
a)  Oferta econòmica  ................................................................................... fins a 80 punts 

 
Aquesta empresa presenta una oferta de 2.624,00€ 
 
S’aplicarà la fórmula: 

 
 
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 
 
Per tant: 80 x [(2.624,00 - 4.809,84) / (2.148,80 - 4.809,84)] ½  = 72,51punts. 
 

OFERTA 2 

LICITADOR freeLAB, S.L. 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
80 = 72,51punts 

 

• Atesa la valoració continguda al present informe, el licitador número 2, freeLAB, S.L., ha 
obtingut la puntuació de la suma dels criteris de valoració, amb un total de  72,51punts 
 
 
 

 

Oferta 3:  
Nom licitador: LABORATORIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L 
Puntuació total ( sobre B ):  17,58 punts 
 

 
a)  Oferta econòmica  ............................................................................fins a 80 punts 

 
Aquesta empresa presenta una oferta de 4.681,36€ 
 
S’aplicarà la fórmula: 

 
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 

 
                                       

Per tant: 80 x [(4.681,36 - 4.809,84) / (2.148,80 - 4.809,84)] ½  = 17,58 punts. 
 

OFERTA 3 

LICITADOR LABORATORIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
80 = 17,58 punts 

 

• Atesa la valoració continguda al present informe, el licitador número 3, 
LABORATORIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L., ha obtingut la 
puntuació de la suma dels criteris de valoració, amb un total de 17,58  punts. 

 
 
A continuació, la valoració dels sobres A (criteris avaluables amb judici de valor) presentats pels 
licitadors admesos. 
 

Lot 1: Lot nº 1  Servei d´analítiques Complex Esportiu Atrium Viladecans. 
 
 

Oferta 1 Lot 1  
Nom empresa: JUAN SUÑE S.A 
Puntuació obtinguda criteris avaluables a judici de valor ................................................... 20 punts 
 

 
 

a) Pla del procediment de recollida de mostres. Fins a 10 punts. Es valorarà 
la  presentació d´un pla sobre el mètode en el qual es descriuen el procediment que 
es farà servir per la recollida de mostres de les analítiques, així com la presentació 
d´un plànol on s´indiquen els punts on s’agafaran les mostres segons el plànol 
presentat en el plec per part de la Viladecans Qualitat. S. L. 
 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 
• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts. 
 
A l’apartat a) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
 
El licitador indica la normativa aplicable al servei de recollida de mostres, el tipus 
d’analítiques a realitzar i fa una bona descripció dels paràmetres que s´han 
d´analitzar. 
 
El licitador fa una idònia descripció de la metodologia, descrivint en cada moment 
tots els passos necessaris per realitzar la recollida de les mostres, des de el primer 
pas del tipus d’envàs, a la forma d´agafar la mostra en cada tipus d’analítica. Fa 
referencia al procediment de l´etiquetatge de les mostres recollides, 
emmagatzematge i transport al laboratori autoritzat. 
 
El licitador fa referencia a la freqüència de recollides segons indica el reglament 
pertinent a quests servei indicant una certificació de qualitat UNE-EN ISO 9001: 
2008 amb el num. ER-1168/2010 i les analítiques son realitzades per laboratoris 
inscrits en el Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentaria amb 
certificacions UNE-EN ISO 9001-2008 i ISO/IEC 17025. A més inclou una plantilla 
amb les freqüències de recollides de cada tipus d’analítica. 



 

 
El licitador presenta en els punts de recollida uns plànols indicant els punts de 
mostreig de cada instal·lació. 
 
El licitador descriu tots el passos anteriors per a cadascun de les analítiques a 
realitzar objecte d´aquesta licitació. 

 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat a) és de: ...................................................... 9,00 punts   

 
 

c) Sistema WEB-SERVICE. Fins a 10 punts. Es valorarà la presentació d´un sistema 
Web-Service, on el licitador facilitarà el accés al adjudicatari, on es podrà visualitzar, 
el resultat de les analítiques, notificacions en cas de desviacions, resumen anual 
amb gràfiques i possibilitat d’exportacions en format Excel. També haurà de 
disposar d´un apartat amb les possible notificacions per canvi de legislació e 
informació que pugui ser d’interès pel adjudicatari. 
 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 
• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts   
 
A l’apartat a) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta una introducció i descripció del sistema a valorar, indicant el 
diagnòstic inicial, pla d’analítiques, mesures correctores i avaluació permanent. 
 
Funcionament de la webservice, permet donar resposta al control i gestió de la 
documentació que requereix la normativa vigent i a més aporta informació per 
l’anàlisi de l’estat de la instal·lació. 
El resultats de les mostres analitzades es comuniquen automàticament a la 
persona(s) designada(es) via e-mail. 
 
La plataforma es una aplicació molt intuïtiva, es de fàcil de interpretar on s´indiquen 
amb diferents colors els resultats de les analítiques que permet si els resultats son 
bons o dolents, es pot consultar el resultat dels informes i es dona la possibilitat de 
realitzar informes amb gràfiques, la plataforma també permet visualitzar les 
normatives vigents i actualització de dades que el licitador penja al portal. 
 
En aquesta plataforma es podem fer consultes directes al gestor de l’aplicació en 
qüestió de dubtes tècniques 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat b) és de..........................................9,50 punts   

 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
JUAN SUÑE S.A. Lot 1............................................................................18,50 punts 

 

Oferta 2 Lot nº 1  
Nom empresa: freeLAB, S.L. 
Puntuació obtinguda criteris avaluables a judici de valor .............................................. 20,00 punts 
 

 
a) Pla del procediment de recollida de mostres. Fins a 10 punts. Es valorarà 
la  presentació d´un pla sobre el mètode en el qual es descriuen el procediment que 
es farà servir per la recollida de mostres de les analítiques, així com la presentació 
d´un plànol on s´indiquen els punts on s’agafaran les mostres segons el plànol 
presentat en el plec per part de la Viladecans Qualitat. S. L. 
 



 

La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 
• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts. 

 
A l’apartat a) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 

 
 
El licitador realitza una presentació del seu laboratori indicant els recursos humans 
tècnics com els seus certificats de qualitat que disposa, explicant la seva 
experiència en el sector del laboratoris 
 
El licitador fa una descripció de la metodologia, de totes les analítiques, indicant el 
tipus d’analítiques i la referencia de la normativa aplicable. 
 
El licitador fa referencia a la freqüència de recollides de mostres, indica el numero 
total de cada tipus d’analítiques, presenta una plantilla amb la planificació anual de 
totes les analítiques. 
 
El licitador presenta en els punts de recollida uns plànols indicant els punts de 
mostreig de cada instal·lació. 
 
El licitador descriu un protocol de preses de mostres, indicant les rutines, controls i 
periocitat 
 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat a) és de:.........................................7,50 punts   

 
 

a) Sistema WEB-SERVICE. Fins a 10 punts. Es valorarà la presentació d´un sistema 
Web-Service, on el licitador facilitarà el accés al adjudicatari, on es podrà visualitzar, 
el resultat de les analítiques, notificacions en cas de desviacions, resumen anual 
amb gràfiques i possibilitat d’exportacions en format Excel. També haurà de 
disposar d´un apartat amb les possible notificacions per canvi de legislació e 
informació que pugui ser d’interès pel adjudicatari. 
 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 
• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts   
 
A l’apartat b) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta una plataforma on es pot: 
 

   Buscar resultats por número de mostra, referencia, data o tipus de anàlisis, 
   Visualitzar i descarregar els informes de mostres finalitzades, 
   Visualitzar les mostres en curs. 
   Consultar els resultats en temps reial de les mostres en curs. 
   Extraure dates a format excel per elaboració d´estudis de dates, e interpretació 
     dels mateixos. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat b) és de:.........................................4,00 punts  

 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
freeLAB, S.L.:...........................................................................................11,50 punts 

 
 



 

Oferta 3 Lot nº1   
Nom empresa: LABORATORIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L.. 
Puntuació obtinguda criteris avaluables a judici de valor .............................................. 20,00 punts 
 

 
a) Pla del procediment de recollida de mostres. Fins a 10 punts. Es valorarà 
la  presentació d´un pla sobre el mètode en el qual es descriuen el procediment que 
es farà servir per la recollida de mostres de les analítiques, així com la presentació 
d´un plànol on s´indiquen els punts on s’agafaran les mostres segons el plànol 
presentat en el plec per part de la Viladecans Qualitat. S. L. 
 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 
• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts. 

 
A l’apartat a) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador fa una descripció descripció molt simple del procediment de recollides de 
mostres que inclou, els moteigs dels diferents tipus d’analítiques, no descriu la 
metodologia, ni la planificació. 
 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat a) és de:.........................................3,00 punts   

 
 

b) Sistema WEB-SERVICE. Fins a 10 punts. Es valorarà la presentació d´un sistema 
Web-Service, on el licitador facilitarà el accés al adjudicatari, on es podrà visualitzar, 
el resultat de les analítiques, notificacions en cas de desviacions, resumen anual 
amb gràfiques i possibilitat d’exportacions en format Excel. També haurà de 
disposar d´un apartat amb les possible notificacions per canvi de legislació e 
informació que pugui ser d’interès pel adjudicatari. 
 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 
• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts   
 
A l’apartat b) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta una plataforma on s´indica que es pot veure i descarregar els 
informes de les analítiques. 
 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat b) és de: ...................................................... 3,00 punts   

 
 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
LABORATORIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L..: .................................... 6,00 punts 

 
 
Lot 2: Servei d´analítiques Complex Esportiu Pòdium Viladecans. 
 

Oferta 1 Lot 2  
Nom empresa: JUAN SUÑE S.A 
Puntuació obtinguda criteris avaluables a judici de valor.............................20 punts 

 
 



 

a) Pla del procediment de recollida de mostres. Fins a 10 punts. Es valorarà 
la  presentació d´un pla sobre el mètode en el qual es descriuen el procediment que 
es farà servir per la recollida de mostres de les analítiques, així com la presentació 
d´un plànol on s´indiquen els punts on s’agafaran les mostres segons el plànol 
presentat en el plec per part de la Viladecans Qualitat. S. L. 
 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 
• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts. 

 
A l’apartat a) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador indica la normativa aplicable al servei de recollida de mostres, el tipus 
d’analítiques a realitzar i fa una bona descripció dels paràmetres que s´han 
d´analitzar. 
 
El licitador fa una idònia descripció de la metodologia, descrivint en cada moment 
tots els passos necessaris per realitzar la recollida de les mostres, des de el primer 
pas del tipus d’envàs, a la forma d´agafar la mostra en cada tipus d’analítica. Fa 
referencia al procediment de l´etiquetatge de les mostres recollides, 
emmagatzematge i transport al laboratori autoritzat. 
 
El licitador fa referencia a la freqüència de recollides segons indica el reglament 
pertinent a quests servei indicant una certificació de qualitat UNE-EN ISO 9001: 
2008 amb el núm. ER-1168/2010 i les analítiques son realitzades per laboratoris 
inscrits en el Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentaria amb 
certificacions UNE-EN ISO 9001-2008 i ISO/IEC 17025. A més inclou una plantilla 
amb les freqüències de recollides de cada tipus d’analítica. 
 
El licitador presenta en els punts de recollida uns plànols indicant els punts de 
mostreig de cada instal·lació. 
 
El licitador descriu tots el passos anteriors per a cadascun de les analítiques a 
realitzar objecte d´aquesta licitació. 
 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat a) és de:.......................................9,00 punts   

 
 

a) Sistema WEB-SERVICE. Fins a 10 punts. Es valorarà la presentació d´un sistema 
Web-Service, on el licitador facilitarà el accés al adjudicatari, on es podrà visualitzar, 
el resultat de les analítiques, notificacions en cas de desviacions, resumen anual 
amb gràfiques i possibilitat d’exportacions en format Excel. També haurà de 
disposar d´un apartat amb les possible notificacions per canvi de legislació e 
informació que pugui ser d’interès pel adjudicatari. 
 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 
• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts   
 
A l’apartat b) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta una introducció i descripció del sistema a valorar, indicant el 
diagnòstic incial, pla d’analítiques, mesures correctores i avaluació permanent. 
 



 

Funcionament de la webservice, permet donar resposta al control i gestió de la 
documentació que requereix la normativa vigent i a més aporta informació per 
l’anàlisi de l’estat de la instal·lació. 
El resultats de les mostres analitzades es comuniquen automàticament a la 
persona(s) designada(es) via e-mail. 
 
La plataforma es una aplicació molt intuïtiva, es de fàcil de interpretar on s´indiquen 
amb diferents colors els resultats de les analítiques que permet si els resultats son 
bons o dolents, es pot consultar el resultat dels informes i es dona la possibilitat de 
realitzar informes amb gràfiques, la plataforma també permet visualitzar les 
normatives vigents i actualització de dades que el licitador penja al portal. 
 
En aquesta plataforma es podem fer consultes directes al gestor de l’aplicació en 
qüestió de dubtes tècniques 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat b) és de:........................................9,50 punts   

 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
JUAN SUÑE S.A. Lot 2:...........................................................................18,50 punts 

 
 

Oferta 2 Lot nº2   
Nom empresa: freeLAB, S.L. 
Puntuació obtinguda criteris avaluables a judici de valor.........................20,00 punts 
 

 
a) Pla del procediment de recollida de mostres. Fins a 10 punts. Es valorarà 
la  presentació d´un pla sobre el mètode en el qual es descriuen el procediment que 
es farà servir per la recollida de mostres de les analítiques, així com la presentació 
d´un plànol on s´indiquen els punts on s’agafaran les mostres segons el plànol 
presentat en el plec per part de la Viladecans Qualitat. S. L. 
 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 
• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts. 

 
A l’apartat a) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
 
El licitador realitza una presentació del seu laboratori indicant els recursos humans 
tècnics com els seus certificats de qualitat que disposa, explicant la seva 
experiència en el sector del laboratoris 
 
El licitador fa una descripció de la metodologia, de totes les analítiques, indicant el 
tipus d’analítiques i la referencia de la normativa aplicable. 
 
El licitador fa referencia a la freqüència de recollides de mostres, indica el numero 
total de cada tipus d’analítiques, presenta una plantilla amb la planificació anual de 
totes les analítiques. 
 
El licitador presenta en els punts de recollida uns plànols indicant els punts de 
mostreig de cada instal·lació. 
 
El licitador descriu un protocol de preses de mostres, indicant les rutines, controls i 
periocitat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat a) és de:........................................7,50 punts   

 



 

c) Sistema WEB-SERVICE. Fins a 10 punts. Es valorarà la presentació d´un sistema 
Web-Service, on el licitador facilitarà el accés al adjudicatari, on es podrà visualitzar, 
el resultat de les analítiques, notificacions en cas de desviacions, resumen anual 
amb gràfiques i possibilitat d’exportacions en format Excel. També haurà de 
disposar d´un apartat amb les possible notificacions per canvi de legislació e 
informació que pugui ser d’interès pel adjudicatari. 
 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 
• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts   
 
A l’apartat b) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta una plataforma on es pot 
 

   Buscar resultats por número de mostra, referencia, data o tipus de anàlisis, 
   Visualitzar i descarregar els informes de mostres finalitzades, 
   Visualitzar les mostres en curs. 
   Consultar els resultats en temps reial de les mostres en curs. 
   Extraure dates a format excel per elaboració d´estudis de dates, e interpretació 
     dels mateixos. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat b) és de: ...................................................... 4,00 punts   

 
 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
freeLAB, S.L.: ........................................................................................................ 11,50 punts 

 
 

 

Oferta 3 Lot nº2   
Nom empresa: LABORATORIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L.. 
Puntuació obtinguda criteris avaluables a judici de valor..........................20,00 punts 
 

 
a) Pla del procediment de recollida de mostres. Fins a 10 punts. Es valorarà 
la  presentació d´un pla sobre el mètode en el qual es descriuen el procediment que 
es farà servir per la recollida de mostres de les analítiques, així com la presentació 
d´un plànol on s´indiquen els punts on s’agafaran les mostres segons el plànol 
presentat en el plec per part de la Viladecans Qualitat. S. L. 
 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 
• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts. 

 
A l’apartat a) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador fa una descripció descripció molt simple del procediment de recollides de 
mostres que inclou, els moteigs dels diferents tipus d’analítiques, no descriu la 
metodologia, ni la plifificació. 
 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat a) és de:........................................3,00 punts   

 
d) Sistema WEB-SERVICE. Fins a 10 punts. Es valorarà la presentació d´un sistema 

Web-Service, on el licitador facilitarà el accés al adjudicatari, on es podrà visualitzar, 



 

el resultat de les analítiques, notificacions en cas de desviacions, resumen anual 
amb gràfiques i possibilitat d’exportacions en format Excel. També haurà de 
disposar d´un apartat amb les possible notificacions per canvi de legislació e 
informació que pugui ser d’interès pel adjudicatari. 
 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 
• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts   
 
A l’apartat b) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta una plataforma on s´indica que es pot veure i descarregar els 
informes de les analítiques. 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat b) és de:........................................3,00 punts   

 
 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
LABORATORIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L..:.......................6,00 punts 

 
 



 

 
PROPOSTA ADJUDICACIÓ – ANALÍTIQUES PISCINES DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS PODIUM I ATRIUM DE VILADECANS (402/19) 

Pàg.  20 de 26 

 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present proposta 
d’adjudicació per el LOT 1 – Servei d´analítiques Complex Esportiu Atrium 
Viladecans-, el licitador núm. 1 JUAN SUÑÉ S.L, és el que ha obtingut més 
puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica i de judici de valor amb un 
total de 98,50 punts d’acord amb el desglossament detallat en aquesta proposta.  

 

Oferta 1 Lot 1  
Nom empresa: JUAN SUÑE S.A 
Puntuació obtinguda criteris avaluables a judici de valor ...................................... 20 punts 
 

 
 
a) Pla del procediment de recollida de mostres. Fins a 10 punts. Es valorarà la  
presentació d´un pla sobre el mètode en el qual es descriuen el procediment que es farà 
servir per la recollida de mostres de les analítiques, així com la presentació d´un plànol on 
s´indiquen els punts on s’agafaran les mostres segons el plànol presentat en el plec per part 
de la Viladecans Qualitat. S. L. 
 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 

• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts. 

 
A l’apartat a) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 

 
 
El licitador indica la normativa aplicable al servei de recollida de mostres, el tipus 
d’analítiques a realitzar i fa una bona descripció dels paràmetres que s´han d´analitzar. 
 
El licitador fa una idònia descripció de la metodologia, descrivint en cada moment tots els 
passos necessaris per realitzar la recollida de les mostres, des de el primer pas del tipus 
d’envàs, a la forma d´agafar la mostra en cada tipus d’analítica. Fa referencia al procediment 
de l´etiquetatge de les mostres recollides, emmagatzematge i transport al laboratori 
autoritzat. 
 
El licitador fa referencia a la freqüència de recollides segons indica el reglament pertinent a 
quests servei indicant una certificació de qualitat UNE-EN ISO 9001: 2008 amb el num. ER-
1168/2010 i les analítiques son realitzades per laboratoris inscrits en el Registre de 
Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentaria amb certificacions UNE-EN ISO 9001-2008 i 
ISO/IEC 17025. A més inclou una plantilla amb les freqüències de recollides de cada tipus 
d’analítica. 
 
El licitador presenta en els punts de recollida uns plànols indicant els punts de mostreig de 
cada instal·lació. 
 
El licitador descriu tots el passos anteriors per a cadascun de les analítiques a realitzar 
objecte d´aquesta licitació. 

 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat a) és de: ......................................... 9,00 punts   

 
 

e) Sistema WEB-SERVICE. Fins a 10 punts. Es valorarà la presentació d´un sistema Web-
Service, on el licitador facilitarà el accés al adjudicatari, on es podrà visualitzar, el resultat de 
les analítiques, notificacions en cas de desviacions, resumen anual amb gràfiques i 
possibilitat d’exportacions en format Excel. També haurà de disposar d´un apartat amb les 
possible notificacions per canvi de legislació e informació que pugui ser d’interès pel 
adjudicatari. 
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La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 
• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts   
 
A l’apartat a) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta una introducció i descripció del sistema a valorar, indicant el diagnòstic 
inicial, pla d’analítiques, mesures correctores i avaluació permanent. 
 
Funcionament de la webservice, permet donar resposta al control i gestió de la documentació 
que requereix la normativa vigent i a més aporta informació per l’anàlisi de l’estat de la 
instal·lació. 
El resultats de les mostres analitzades es comuniquen automàticament a la persona(s) 
designada(es) via e-mail. 
 
La plataforma es una aplicació molt intuïtiva, es de fàcil de interpretar on s´indiquen amb 
diferents colors els resultats de les analítiques que permet si els resultats son bons o dolents, 
es pot consultar el resultat dels informes i es dona la possibilitat de realitzar informes amb 
gràfiques, la plataforma també permet visualitzar les normatives vigents i actualització de 
dades que el licitador penja al portal. 
 
En aquesta plataforma es podem fer consultes directes al gestor de l’aplicació en qüestió de 
dubtes tècniques 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat b) és de: ......................................... 9,50 punts   

 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
JUAN SUÑE S.A. Lot 1: ................................................ ...........................18,50 punts 

 
 

 
Oferta 1: Lot nº1 
Nom licitador: JUAN SUÑE S.A.. 
 
Puntuació total ( sobre B ):   80 punts 
 

 
a)  Oferta econòmica  ...........................................................................fins a 80 punts 

 
Aquesta empresa presenta una oferta de 5.162,80 € 
 
S’aplicarà la fórmula: 

 
 
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 

                                       

Per tant: 80 x [(5.162,80 - 11.612,64 ) / (5.162,80 -11.612,64)] ½  = 
80 punts. 
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OFERTA 1 

LICITADOR JUAN SUÑE S.A. 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
80 = 80 punts 

 

• Atesa la valoració continguda al present informe, el licitador número 1, JUAN SUÑE S.A., 
ha obtingut la puntuació de la suma dels criteris de valoració, amb un total de 80 punts. 

 
 
SEGON.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present proposta 

d’adjudicació per el Lot 2 – Servei d´analítiques Complex Esportiu Podium-, el 
licitador núm. 1 JUAN SUÑÉ S.L és el que ha obtingut més puntuació dels 
criteris avaluables de forma automàtica amb un total de 98,50 punts d’acord amb 
el desglossament detallat en aquesta proposta. 

 
 

Oferta 1 Lot 2  
Nom empresa: JUAN SUÑE S.A 
Puntuació obtinguda criteris avaluables a judici de valor ...................................... 20 punts 
 

 
 
a) Pla del procediment de recollida de mostres. Fins a 10 punts. Es valorarà la  
presentació d´un pla sobre el mètode en el qual es descriuen el procediment que es farà 
servir per la recollida de mostres de les analítiques, així com la presentació d´un plànol on 
s´indiquen els punts on s’agafaran les mostres segons el plànol presentat en el plec per part 
de la Viladecans Qualitat. S. L. 
 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 
• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts. 

 
A l’apartat a) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
 
El licitador indica la normativa aplicable al servei de recollida de mostres, el tipus 
d’analítiques a realitzar i fa una bona descripció dels paràmetres que s´han d´analitzar. 
 
El licitador fa una idònia descripció de la metodologia, descrivint en cada moment tots els 
passos necessaris per realitzar la recollida de les mostres, des de el primer pas del tipus 
d’envàs, a la forma d´agafar la mostra en cada tipus d’analítica. Fa referencia al procediment 
de l´etiquetatge de les mostres recollides, emmagatzematge i transport al laboratori 
autoritzat. 
 
El licitador fa referencia a la freqüència de recollides segons indica el reglament pertinent a 
quests servei indicant una certificació de qualitat UNE-EN ISO 9001: 2008 amb el num. ER-
1168/2010 i les analítiques son realitzades per laboratoris inscrits en el Registre de 
Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentaria amb certificacions UNE-EN ISO 9001-2008 i 
ISO/IEC 17025. A més inclou una plantilla amb les freqüències de recollides de cada tipus 
d’analítica. 
 
El licitador presenta en els punts de recollida uns plànols indicant els punts de mostreig de 
cada instal·lació. 
 
El licitador descriu tots el passos anteriors per a cadascun de les analítiques a realitzar 
objecte d´aquesta licitació. 
 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat a) és de: ................................................... 9,00 punts  
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f) Sistema WEB-SERVICE. Fins a 10 punts. Es valorarà la presentació d´un sistema Web-
Service, on el licitador facilitarà el accés al adjudicatari, on es podrà visualitzar, el resultat de 
les analítiques, notificacions en cas de desviacions, resumen anual amb gràfiques i 
possibilitat d’exportacions en format Excel. També haurà de disposar d´un apartat amb les 
possible notificacions per canvi de legislació e informació que pugui ser d’interès pel 
adjudicatari. 
 
La valoració es realitzarà segons el barem que a continuació es detalla: 
• Insuficient: s’atorga 0 punts 
• Acceptable: s’atorga entre 0,1 i 3 punts. 
• Bona: s’atorga entre 3.1 i 7 punts 
• Idònia: s’atorga entre 7.1 i 10 punts   
 
A l’apartat b) és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta una introducció i descripció del sistema a valorar, indicant el diagnòstic 
incial, pla d’analítiques, mesures correctores i avaluació permanent. 
 
Funcionament de la webservice, permet donar resposta al control i gestió de la documentació 
que requereix la normativa vigent i a més aporta informació per l’anàlisi de l’estat de la 
instal·lació. 
El resultats de les mostres analitzades es comuniquen automàticament a la persona(s) 
designada(es) via e-mail. 
 
La plataforma es una aplicació molt intuïtiva, es de fàcil de interpretar on s´indiquen amb 
diferents colors els resultats de les analítiques que permet si els resultats son bons o dolents, 
es pot consultar el resultat dels informes i es dona la possibilitat de realitzar informes amb 
gràfiques, la plataforma també permet visualitzar les normatives vigents i actualització de 
dades que el licitador penja al portal. 
 
En aquesta plataforma es podem fer consultes directes al gestor de l’aplicació en qüestió de 
dubtes tècniques 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat b) és de: ......................................... 9,50 punts   

 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
JUAN SUÑE S.A. Lot 2: ................................................ ...........................18,50 punts 

 

 
Oferta 1: Lot nº2 
Nom licitador: JUAN SUÑE S.L 
Puntuació total ( sobre B ):   80 punts 
 

 
 
a)  Oferta econòmica  ................................................................................... fins a 80 punts 

 
Aquesta empresa presenta una oferta de 2.148,80€ 
 
S’aplicarà la fórmula: 

 
 

 
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 
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Per tant: 80 x [(2.148,80 - 4.809,84) / (2.148,80 - 4.809,84)] ½  = 80 punts. 

 
OFERTA 1 

LICITADOR JUAN SUÑE S.A. 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
80 = 80 punts 

 

• Atesa la valoració continguda al present informe, el licitador número 1, JUAN SUÑE S.A., 
ha obtingut la puntuació de la suma dels criteris de valoració, amb un total de 80 punts. 

 
TERCER.- ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

del contracte del servei d´analítiques de les piscines dels equipaments públics 
Podium i Atrium de Viladecans (Exp.402/19) 

 
QUART.-    PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del contracte 

del servei d´analítiques de les piscines dels equipaments públics Podium i Atrium 
de Viladecans (Exp.402/19) per al lot núm.1, al licitador núm. 1 JUAN SUÑÉ S.L   
per un import de CINC MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS (5.162,80€) IVA exclòs, atès que ha estat el que ha obtingut la millor 
puntuació en els criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 98,50 punts.  

 
CINQUÈ.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del contracte 

del servei d´analítiques de les piscines dels equipaments públics Podium i Atrium 
de Viladecans (Exp.402/19) per al lot núm.2, al licitador núm. 1 JUAN SUÑÉ S.L   
per un import de DOS MIL CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS (2.148,80€) IVA exclòs, atès que ha estat el que ha obtingut la millor 
puntuació en els criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 98,50 punts.  

 
SISÈ.- REQUERIR a l’empresa JUAN SUÑE S.L per tal que en el termini de set (7) 

dies hàbils constitueixi la garantia definitiva per import de DOS-CENTS 
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (258,14€), IVA exclòs i 
CENT SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (107,44€), IVA 
exclòs, i acrediti tot allò establert a la clàusula 9.5 del PCAP. 

 
 
Un cop finalitzat l'acte, la presidenta el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament amb el 
secretari i els vocals. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Sr. José Antonio Molina  
Flores 
President 

 
 
 
 
Sra. Rosa Gallardo 
Romero 
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Albert Diaz Menéndez 
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Javier Ruiz Reolid  
Vocal 

 
 
 
 
 
Sr. Montserrat Molina 
Domínguez 
Secretaria 
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ANNEX I.  
 
 

QUADRE DE PUNTUACIONS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (SOBRE A I B) ORDENADES PER ORDRE DE PRESENTACIÓ 
D'OFERTES I PER ORDRE DE PUNTUACIO 

 

SOBRE A 

Criteris fonamentats en judici de Valor (fins a 20 punts) Licitador 1 Licitador 2 Licitador 3 

  
JUAN SUÑE 

 
FREELAB 

LABORATORIO 
GESTIO 

AMBIENTAL 

 Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 

Pla del procediment de recollida de mostres. Fins a 10 
punts 

 
9 

 
9 

 
7,5 

 
7,5 

 
3 

 
3 

Sistema WEB-SERVICE. Fins a 10 punts 9,5 9,5 4 4 3 3 

TOTAL 18,5 18,5 11,5 11,5 6 6 

 

SOBRE B 

 Lot nº1 Lot nº2 Lot nº1 Lot nº2 

Concepte PBL PBL % % 

SERVEI D´ANALITIQUES DE LES PISCINES 
DELS 
EQUIPAMENTS PÚBLICS PODIUM I ATRIUM 
DE VILADECANS 

 
 

11.612,64 € 

 
 

4.809,84 € 

 

LICITADOR nº 1 JUAN SUÑE 5.162,80 € 2.148,80 € -55,54 -55,32 

LICITADOR nº 2 FREELAB 6.948,00 € 2.624,00 € -40,17 -45,45 

LICITADOR nº 3 LGA 10.907,28 € 4.681,36 € -6,07 -2,67 
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ANNEX II QUADRE PUNTUACIÓ TOTAL LICITACIÓ 

 

 
SERVEI D´ANALITIQUES 
DE LES PISCINES DELS 
EQUIPAMENTS PÚBLICS 
PODIUM I ATRIUM DE 
VILADECANS 

 

 
PUNTUACIÒ 
SOBE B + C 

 

TOTAL 
SOBRE 
LOT 1 

 

 
PUNTUACIÒ SOBE 

B + C 

 

TOTAL 
SOBRE 
LOT 2 

 
Lot 1 Lot 1 

 
Lot 2 Lot 2 

 

LICITADOR nº 1 JUAN SUÑE 
S.A. 18,50 80,00 98,50 18,50 80,00 98,50 

LICITADOR nº 2 FREELAB 
SL 11,50 68,03 79,53 11,50 72,51 84,01 

LICITADOR nº 3 LGA SL 6,00 26,46 32,46 6,00 17,58 23,58 

 


