ANÁLISI SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA

OBJECTE: Acord Marc material de papereria, equips relacionats amb informàtica, consumibles
informàtics i segells de TMB
EXPEDIENT: 13734947
SOCIETAT: TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A. i FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA,
S.A. (en conjunt, "TMB") i TMB SL , PSM i Fundació
Qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs als que es refereixen els
articles 140 i 141 de la LCSP.
Els Plecs de Condicions de la licitació recollien els següents criteris de solvència:
-

DEUC
Annex 2.1 ó Declaració d’adscripció de mitjans personals

-

Lot 1 Experiència volum de facturació d’almenys el 70% del VEC de cada lot a què es presenti
executats amb un client durant els últims 3 anys acumulats. Documentació a aportar en sobre 1:
certificat de bona execució.
70 % VEC LOT 1: 275.087,14 €
Declaració responsable de les Mesures per garantir la qualitat dels subministraments, Declaració
responsable de les Mesures per garantir la Gestió ambiental dels subministraments.

-

Lot 2 Experiència volum de facturació d’almenys el 70% del VEC de cada lot a què es presenti
executats amb un client durant els últims 3 anys acumulats. Documentació a aportar en sobre 1:
certificat de bona execució.
70 % VEC LOT 2 100.526,62 €
Declaració responsable de les Mesures per garantir la qualitat dels subministraments, Declaració
Responsable de les Mesures per garantir la Gestió ambiental dels subministrament.
Mostres dels articles equivalents si es presenten equivalents

-

Lot 3 Experiència volum de facturació d’almenys el 70% del VEC de cada lot a què es presenti
executats amb un client durant els últims 3 anys acumulats. Documentació a aportar en sobre 1:
certificat de bona execució,
70% VEC LOT 3 216.322,15 €
Declaració responsable de les Mesures per garantir la qualitat dels subministraments, Declaració
responsable de les Mesures per garantir la Gestió ambiental dels subministrament
Mostres dels articles equivalents si es presenten equivalents

-

Lot 4 Experiència volum de facturació d’almenys el 70% del VEC de cada lot a què es presenti
executats
amb un client durant els últims 3 anys acumulats. Documentació a aportar en sobre 1: certificat de
bona execució

70% VEC LOT 4 8.213,54 €

-

Declaració responsable de les Mesures per garantir la qualitat dels subministraments, Declaració
responsable de les Mesures per garantir la Gestió ambiental dels subministrament
Mostres del articles equivalents si es presenten equivalents

Presenten oferta els següents licitadors segons el certificat de l’eina de sobre digital:

S’analitza la documentació rebuda:
1. GERSA INFORMATICA SL (LOT 1)
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada s’observa:
No presenta les xifres de l'any 2020 , no presenta certificats de bona execució No presenten annex 2.1 No
presenten els certificats o DR dels aspectes ambiental i qualitat.
Realitzada una esmena aporta determina documentació però no aporta volum de facturació d’almenys el
70% del VEC de cada lot a què es presenti executats amb un client durant els últims 3 anys acumulats.
Se realitza un segon requeriment i el proveïdor no aporta documentació.
La seva proposta queda descartada.

2. EMILIO SEGARRA SA (LOT 2,3 i 4)
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada s’observa que
Respecte als lot 2: 1 No queda clar si presenten equivalents.
Realitzada esmena a la plataforma de contractació presenten la documentació i es realitza un aclariment
respecte els codis 207203 i 225298, no admetem finalment les referencies ofertes d’aquests dos codis que
no seran valorats en sobre 3.
La resta de la documentació aportada es correcta.
La seva proposta és acceptada.

3. TECNICAS EN MARCAJE, S.L. (4)
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada s’observa que
No aporten els certificats de bona execució No aporten els certificats o DR dels aspectes ambientals i de
qualitat
Realitzada esmena a la plataforma de contractació
correcta.

i analitzada la documentació aportada es considera

La seva proposta és acceptada.

4. INTEGRAPMC, S.L. (1,2.3 i 4)
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada s’observa que
Respecte als lots 2,3 i 4:
No queda clar si presenten equivalents.
Per a tots els Lots:
No presenten certificat de bona execució.
Realitzada esmena a la plataforma de contractació presenten la documentació i es realitza un aclariment
respecte dels equivalents. Aporten els certificats de bona execució però no les fitxes en format digital.
Es realitza un segon requeriment i aporten les mateixes
No admetem finalment la referencia oferta dels codis 10757, que no serà valorada en sobre 3.
La resta de la documentació aportada es correcta.
La seva proposta és acceptada.
5. Servicios Microinformática SA (lot 1)
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada:
Tota la documentació és correcta
La seva proposta és acceptada.

6. OFFICE24 SOLUTIONS,S.L. (lot 3)
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada:
Respecte als lot 3 : 1 No queda clar si presenten equivalents , si és el cas que presenten equivalents pels
materials indicats que s'admet equivalents cal que presentin les mostres segons l'indicat al PPT En cas de
presentar un producte equivalent, s’haurà de presentar, en format digital en sobre 1 , la seva fitxa tècnica o
la justificació documental de la seva equivalència. A més, en cas de presentar un producte equivalent, pels
articles que s’indica expressament a Annex PPT 1 ¿ Codis Lot X, s’haurà d’aportar una MOSTRA. El
termini de presentació de la MOSTRA i la documentació serà el mateix que el de lliurament d’ofertes. Cal
que esmenin o aclareixin aquesta circumstància Si presenten les mostres cal que ho aportin al magatzem i
aportin la documentació de lliurament en aquesta esmena

2 No han aportat el certificat de bona execució , cal atendre a l’indicat a l'article 89.1.a LCSP
3 No han aportat certificats o DR dels aspectes ambiental i qualitat
No aporten documentació a l’esmena realitzada. Es realitza un requeriment vía e-notum i no aporten
documentació.
La seva proposta queda descartada.

Per tant, assoleixen els criteris de solvència econòmica i solvència tècnica les empreses:
Emilio Segarra
Tecnimarc
INTEGRAPMC
Servicios Microinformática
I quedan descartades:
Gersa
Oficce24

Conclusions
Gersa

Lot 1

No admès

Emilio Segarra

Lot 2, 3 i 4

Admès

Tecnimarc

Lot 4

Admès

INTEGRAPMC

Lots 1,2,3 i 4

Admès

Servicios Microinformática

Lot 1

Admès

Oficce24

Lot 3

No admès

El que es manifesta en data 20 de setembre de 2021

Jose Manuel Campodarve Mur
Rble Unitat de Control de Qualitat i
Magatzem

Beatriz Castro González
Rble Unitat d’Aprov. de Serveis i
Subministraments

