INFORME TÈCNIC DE LA VALORACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ MATEMÀTICA
DE LES OFERTES PRESENTADES PER A LA CONTRACTE DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE LES FONTS ORNAMENTALS DEL MUNICIPI DE SANT QUIRZE
DEL VALLÈS
0.- Antecedents.
En compliment de la instrucció donada pel l’Alcaldessa, Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba,
com a Presidenta de la mesa de contractació del dia 3 d’agost de 2015 a les 11:00 hores,
designada per la presentació del informe tècnica de la valoració de les ofertes tècniques
presentades per les empreses admeses a la licitació i l’obertura del sobre 2.A de criteris de
valoració matemàtica.
Els criteris de valoració matemàtica i la seva puntuació segons el plec de clàusules
administratives particulars és:
A) Oferta econòmica ....................50 punts
Obtindrà la màxima puntuació la major baixa i la resta proporcionalment d’acord amb la
següent fórmula:
P=50 x (O/Omb)
On:
P=Puntuació que assoleix cada licitador.
O= Oferta que es valora (percentatge de baixa)
Omb=Oferta més baixa (percentatge màxim de baixa)
Les baixes s’efectuaran amb un màxim de dos decimals. Per apreciar la temeritat de
l’oferta econòmica, es tindrà en compte allò previst a l’article 85 del RGCAP.
1.-Fets.
Després de l’obertura del sobre 2.A les ofertes econòmiques presentades son les
següents:
EMPRESES

IMPORT

% Baixa

EMTE

49.378,83 €

5,86

CASSA

49.994,83 €

4,69

EMINFOR

39.340,13 €

25,00

INSTAL·LACIONES ALDAGO

41.857,89 €

20,20

1

CÀLCUL DE LA TEMERITAT
Segons el que estableix el plec de clàusules administratives particulars s’ha de tenir en
compte la temeritat de l’oferta econòmica amb allò previst a l’article 85 del RGCAP.
L’article 85 considera en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin
en el següent supòsit:
“Quan concorren quatre o més licitadors, les ofertes que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. N’ obstant si entre
elles existeixen ofertes que siguin superiors en més de 10 unitats percentuals, es procedirà
al càlcul d’una nova mitjana, només amb les ofertes que es trobin en el supòsit indicat, en
tots els casos, si el nombre d’ofertes es inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre
les tres ofertes de menor quantia”
IMPORT

% Baixa

EMTE

49.378,83 €

5,86

CASSA

49.994,83 €

4,69

EMINFOR

39.340,13 €

25,00

INSTAL·LACIONES ALDAGO

41.857,89 €

20,20

Pressupost licitació

52.453,50 €

Mitjana aritmètica
Promig de baixes

45.142,92 €
13,94

10 % superior promig de baixes

3,94

% límit de temeritat

23,94

Segons l’article 85 el càlcul de temeritat de les ofertes presentades dóna com a resultat un
23,94% com a valor límit per considerar si una oferta pot ser desproporcionada.
L’empresa EMINFOR ha presentat una oferta del 25%, per tant en principi es pot
considerar desproporcionada o de temeritat en 1,06 unitats percentuals.
2.- Conclusions
El % de diferència per a considerar que una empresa presenta una oferta
desproporcionada o de temeritat és de 1,06%, o sigui d’un import de 556€ sobre els
52.453,50€ del pressupost de licitació.
Per tant, es proposa demanar a l’empresa EMINFOR que justifiqui el 1,06%, per tal de
valorar la viabilitat de l’adjudicació del contracte.
Sant Quirze del Vallès, 3 d’agost de 2015.
L’Enginyera Tècnica Servei de Parcs,
Jardins i Via Pública i Mobilitat i Serveis.
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