
EXPEDIENT 20140286 - Gestió i administració residència assistida Francesc Layret

DADES CONTRACTE Preu unitari Mitjana preus

Import fix servei serv. àpats, higiene unitaris resta

(Desp.preu global) i activitats de serveis

Puntuació màxima 26,56 2,58 1,23

Preu amb puntuació màxima 8% 8% 8%

8% 20,06% 21,91% 27,81%

Promig baixes de les ofertes presentades 12,06% 13,91% 19,81%

Preu licitació (10% IVA inclòs) 2.995.681,80 6,3567 36,0547

IVA 4% 115.218,53 0,2445 1,3867

Preu licitació (sense IVA) 2.880.463,27 6,1122 34,6680

Mitjana Aritmètica propostes valorables C.F. 12,06% 2.533.218,53        5,2618                 27,7993            13,91% 19,81%

Proposta més econòmica de les propostes valorables C.F. 18,19% 2.356.584,58        4,3100                 14,9600            29,49% 56,85%

Preu hipotètic amb puntuació màxima si cap baixa és inferior al % establert (Sense IVA) 2.650.026,21        5,6232                 31,8946            

Preu límit baixa temerària (Sense IVA) 2.302.781,47        4,7729                 25,0259            

A) Per l'oferta econòmica

Despeses de preu global del contracte
OFERTA

sense IVA

Oferta supera 

Preu de licitació

sí/no

oferta temerària

si/no
Ofertes valorables

baixa (%)
Puntuació 

Oferta 

Econòmica

Pere Mata Social, SA 2.448.393,77 NO No 2.448.393,77 15,00% 21,9054

Eulen, SA 2.642.825,05 NO No 2.642.825,05 8,25% 12,0480

Clece, SA 2.619.732,52 NO No 2.619.732,52 9,05% 13,2187

UTE Franc. Layret (Fundació Salut i Comunitat i Lagunduz) 2.560.155,75 NO No 2.560.155,75 11,12% 16,2392

UTE Ingesan SA-Asociación Edad Dorada mensaj. 2.356.584,58 NO No 2.356.584,58 18,19% 26,5600

Valoriza 2.457.692,29 NO No 2.457.692,29 14,68% 21,4340

SAR residencial y asist. 2.647.145,75 NO No 2.647.145,75 8,10% 11,8289

Preu unitari servei àpats, higiene i activitats
OFERTA

sense IVA

Oferta supera 

Preu de licitació

sí/no

oferta temerària

si/no
Ofertes valorables

baixa (%)
Puntuació 

Oferta 

Econòmica

Pere Mata Social, SA 5,1954 NO No 5,1954 15,00% 1,3125

Eulen, SA 5,5600 NO No 5,5600 9,03% 0,7905

Clece, SA 5,6870 NO No 5,6870 6,96% 0,6087

UTE Franc. Layret (Fundació Salut i Comunitat i Lagunduz) 5,4325 NO No 5,4325 11,12% 0,9730

UTE Ingesan SA-Asociación Edad Dorada mensaj. 4,3100 NO sí 4,3100 29,49% 2,5800

Valoriza 5,0308 NO No 5,0308 17,69% 1,5481

SAR residencial y asist. 5,6171 NO No 5,6171 8,10% 0,7088

Resta preus unitaris (mitjana) Mitjana

Oferta supera 

Preu de licitació

sí/no

oferta temerària

si/no
Ofertes valorables

baixa (%)
Puntuació 

Oferta 

Econòmica

Pere Mata Social, SA 29,4678 NO No 29,4678 15,00% 0,3246

Eulen, SA 31,5460 NO No 31,5460 9,01% 0,1948

Clece, SA 34,6680 NO No 34,6680 0,00% 0,0000

UTE Franc. Layret (Fundació Salut i Comunitat i Lagunduz) 30,8120 NO No 30,8120 11,12% 0,2407

UTE Ingesan SA-Asociación Edad Dorada mensaj. 14,9600 NO sí 14,9600 56,85% 1,2300

Valoriza 21,9404 NO sí 21,9404 36,71% 0,7943

SAR residencial y asist. 31,2012 NO No 31,2012 10,00% 0,2164

Límit baixa temerària: 

8 punts per sobre de la mitjana  de les baixes de totes les 

ofertes presentades

A.1) Per la part corresponent a les despeses d'Import fix del servei (cost de gestió del servei de residència) , fins un màxim de 26,56 punts.  
S’atorgarà la màxima puntuació a la proposició econòmica que ofereixi el percentatge de baixa més elevat, atorgant -ne la puntuació a la resta de proposicions de 
forma directament proporcional. 
Per al supòsit que cap baixa arribi al percentatge del 8 per cent del preu de licitació, s’assignarà la màxima puntuació (26,56 punts) a una hipotètica oferta del 8 per 
cent de baixa, atorgant-se la puntuació a les ofertes presentades de forma proporcional a partir de dita assignació.  
  
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats: el pe rcentatge que excedeixi en 8 unitats, com a 
mínim a la mitjana aritmètica dels percentatges de baixa de totes les proposicions presentades, sens perjudici de la facultat  de l’òrgan de contractació d’apreciar, no 
obstant, previs els informes adequats i l’audiència de l’adjudicatari, com susceptibles de normal compliment de les respectiv es proposicions. 

A.2) Per la part corresponent al preu unitari del servei d’àpats, higiene personal i activitats, segons el preu final sense IVA, fins un màxim de 2,58 punts S’atorgarà 
la màxima puntuació a la proposició econòmica que ofereixi el percentatge de baixa més elevat, atorgant -ne la puntuació a la resta de proposicions de forma 
directament proporcional. 
Per al supòsit que cap baixa arribi al percentatge del 8 per cent del preu de licitació, s’assignarà la màxima puntuació (2,5 8 punts) a una hipotètica oferta del 8 per 
cent de baixa, atorgant-se la puntuació a les ofertes presentades de forma proporcional a partir de dita assignació  
 Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats: el pe rcentatge que excedeixi en 8 unitats, com a 
mínim a la mitjana aritmètica dels percentatges de baixa de totes les proposicions presentades, sens perjudici de la facultat  de l’òrgan de contractació d’apreciar, no 
obstant, previs els informes adequats i l’audiència de l’adjudicatari, com susceptibles de normal compliment de les respectiv es proposicions. 

A.3) Per la part corresponent a la mitjana de la resta de preus unitaris , segons el preu final sense IVA, fins un màxim de 1,23 punts 
 S’atorgarà la màxima puntuació a la proposició econòmica que resulti de la mitjana dels preus unitaris que ofereixi el percen tatge de baixa més elevat.  
Per al supòsit que cap baixa arribi a l’ esmentat percentatge del 8 per cent de la mitjana dels preus unitaris, s’assignarà l a màxima puntuació (1,23 punts) a una 
hipotètica oferta del 8 per cent de baixa, atorgant-se la puntuació a les ofertes presentades de forma proporcional a partir de dita assignació. 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats: el pe rcentatge que excedeixi en 8 unitats, com a 
mínim a la mitjana aritmètica dels percentatges de baixa de totes les proposicions presentades, sens perjudici de la facultat  de l’òrgan de contractació d’apreciar, no 
obstant, previs els informes adequats i l’audiència de l’adjudicatari, com susceptibles de normal compliment de les respectiv es proposicions.. 
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B) Oferta tècnica i de qualitat

Serveis gratuïts d'orientació jurídica
Oferta de 

l'empresa
Punts màxims 0,63 Puntuació

Pere Mata Social, SA 100 0,6300

Eulen, SA 100 0,6300

Clece, SA 100 0,6300

UTE Franc. Layret (Fundació Salut i Comunitat i Lagunduz) 100 0,6300

UTE Ingesan SA-Asociación Edad Dorada mensaj. 100 0,6300

Valoriza 100 0,6300

SAR residencial y asist. 100 0,6300

Preu global del 

contracte

Preu unitari 

servei àpats, 

higiene i 

activitats

Mitjana resta de 

preus unitaris

Serveis gratuïts 

d'orientació 

jurídica

TOTAL PER 

LICITADOR

criteris 

automàtics

Pere Mata Social, SA 21,9054 1,3125 0,3246 0,6300 24,1724

Eulen, SA 12,0480 0,7905 0,1948 0,6300 13,6633

Clece, SA 13,2187 0,6087 0,0000 0,6300 14,4574

UTE Franc. Layret (Fundació Salut i Comunitat i Lagunduz) 16,2392 0,9730 0,2407 0,6300 18,0829

UTE Ingesan SA-Asociación Edad Dorada mensaj. 26,5600 2,5800 1,2300 0,6300 31,0000

Valoriza 21,4340 1,5481 0,7943 0,6300 24,4064

SAR residencial y asist. 11,8289 0,7088 0,2164 0,6300 13,3841

EXPEDIENT 20140286 - Gestió i administració 

residència assistida Francesc Layret

Criteris 

automàtics
Judici de valor TOTAL TOTAL 

Pere Mata Social, SA 24,1724 13,7500 37,9224 37,92

Eulen, SA 13,6633 21,9160 35,5793 35,58

Clece, SA 14,4574 25,5820 40,0394 40,04

UTE Franc. Layret (Fundació Salut i Comunitat i Lagunduz)18,0829 8,6660 26,7489 26,75

UTE Ingesan SA-Asociación Edad Dorada mensaj. 31,0000 21,0820 52,0820 52,08

Valoriza 24,4064 17,0820 41,4884 41,49

SAR residencial y asist. 13,3841 20,8320 34,2161 34,22

1.2) Nombre de serveis gratuïts, fins un màxim de 0,63 punts 
Es valorarà l’oferta que posi a disposició dels usuaris de la residència Francesc Layret un nombre de serveis gratuïts d’orientació jurídica (Clàusula 7, apartat 7.10 del 
plec de clàusules tècniques particulars) consistents en orientació jurídica i, si escau, tràmit de la justícia gratuïta. L’oferta es presentarà amb el nombre total de serveis 
gratuïts que anualment s’oferiran a les persones grans residents en la residència. El servei d’orientació jurídica pot incloure la redacció de documents senzills, la 
tramitació de la justícia gratuïta, tràmits senzills però, en cap cas, inclourà la defensa i/o representació judicial.  
S’atorgarà la màxima puntuació a la proposta que ofereixi un total de 100 serveis anuals d’orientació jurídica sense cost addicional per a la gent gran resident, 
atorgant ̶ ̶  se la puntuació a la resta de proposicions de forma proporcional. En el supòsit que cap oferta arribi a l’esmentat nombre de serveis, s’assignarà la màxima 
puntuació a qui ofereixi un major nombre de serveis, atorgant ̶ ̶  se la puntuació a la resta d’ofertes presentades de forma directament proporcional. 
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EXPEDIENT 20140286

Gestió i administració residència assistida Francesc Layret

Preus de referència plec Pere Mata Social, SAEulen, SA Clece, SA UTE Franc. Layret (Fundació Salut i Comunitat i Lagunduz)UTE Ingesan SA-Asociación Edad Dorada mensaj.Valoriza SAR residencial y asist.

Servei d'assessorament legal 53,5000 45,4750 48,6800 53,5000 47,5500 20,0000 33,3778 48,1500

Servei de perruqueria dona 42,8000 36,3800 38,9500 42,8000 38,0400 13,4500 28,9242 38,5200

Servei de perruqueria home 12,8400 10,9140 11,6800 12,8400 11,4100 6,9500 8,8998 11,5560

Servei de podologia 21,4000 18,1900 19,4700 21,4000 19,0200 13,0000 12,5000 19,2600

Servei de reflexologia, massot. i quiroma. 42,8000 36,3800 38,9500 42,8000 38,0400 21,4000 26,0000 38,5200

Mitjana preus de referència 34,6680 29,4678 31,5460 34,6680 30,8120 14,9600 21,9404 31,2012

Ofertes presentades


