INFORME DE VALORACIÓ D’OFERTES PER CRITERIS AUTOMÀTICS EN LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LLOGUER DE MOTOS
ELÈCTRIQUES PER A DIVERSES UNITATS DE BARCELONA DE SERVEIS
MUNICIPALS, S.A.
Número d’expedient: 2021CO0387SU
I.- OBJECTE DE L’INFORME
El present informe conté la valoració final de les propostes presentades pels licitadors
admesos en la contractació del subministrament mitjançant lloguer de motos elèctriques
per a diverses unitats de BSM.
Es procedeix a realitzar la valoració de les ofertes de conformitat amb els criteris previstos al
Plec de clàusules particulars per a l’adjudicació del procediment.

II.- EMPRESES ADMESES
Les empreses que han presentat proposta en termini i forma a la contractació de referència,
són les següents:
-

COOLTRA MOTOS, S.L.
PASMON INTEGRAL, S.L.U.

III.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Es descriuen els criteris d’adjudicació que determinen l’adjudicació de la contractació
abreujada:
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES
– FINS A 100 PUNTS:
PROPOSTA ECONÒMICA: Fins a 60 punts
A) Oferta a la baixa respecte al preu unitari màxim mensual per cada moto a
subministrar .................................................................................... fins a 60 punts
A l’oferta més econòmica, (la de menor valor) se li assignarà la màxima puntuació. A la
resta d’ofertes, se les puntuarà d’acord amb l’aplicació de la següent fórmula:
Pi = Pmax*((L-Oi)/(L-Omin))
On:
Oi = Import de l’oferta
Omin = Import de l’oferta mínima
Pi = Puntuació final
Pmax = Puntuació màxima
L = Preu unitari màxim mensual per cada moto

Proposta preu
unitari

Licitador
COOLTRA MOTOS, S.L.

167,80 €

Puntuació
60 punts

Ofereix un descompte del 4,11%

Proposta preu
unitari

Licitador
PASMON INTEGRAL, S.L.U.

170 €

Puntuació
41,67 punts

Oferten un descompte del 2,86%

ALTRES CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT: Fins a 40 punts
B) Oferta a l’alça respecte el preu unitari mínim ofert per als quilòmetres no
realitzats ......................................................................................... fins a 40 punts
A l’oferta més baixa (la de menor dies de lliurament) se li assignarà la màxima puntuació.
A la resta d’ofertes, se les puntuarà d’acord amb l’aplicació de la següent fórmula:
Pi= Pmax*((L-Ti)/(L-Tmin))
On:
Ti = Dies de subministrament de l’oferta
Tmin = Dies de subministrament de l’oferta mínima
Pi = Puntuació final
Pmax = Puntuació màxima
L = temps màxim de subministrament previst en aquest plec

Licitador

Proposta
termini

Puntuació

COOLTRA MOTOS, S.L.

2 dies

35,56 punts

Licitador

Proposta
termini

Puntuació

PASMON INTEGRAL, S.L.U.

1 dia

40 punts

IV.-

VALORACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES

La següent taula recull la valoració global, recull de les propostes automàtiques:
Nom Licitador
COOLTRA MOTOS, S.L.

Puntuació final

Licitador

Puntuació final

PASMON INTEGRAL, S.L.U.

81,67 punts

V.-

95,56 punts

CONCLUSIONS

A la present licitació s’han presentat en forma i termini establert les empreses COOLTRA
MOTOS, S.L. i PASMON INTEGRAL, S.L.U., de les quals COOLTRA MOTOS, S.L. és la que
ha presentat un projecte que s’adapta més en un alt grau al que es sol·licita al Plec tècnic.
A la vista del resultat de les taules de l’apartat anterior, es proposa a l’empresa COOLTRA
MOTOS, S.L. com empresa adjudicatària de la contractació abreujada del
subministrament mitjançant lloguer de motos elèctriques per a diverses unitats de
BSM, pel termini d’un any (12 mensualitats) i un pressupost de 59.325,00.-€ (abans IVA),
segons els següent preu final ofert:
 Preu unitari arrendament mensual.......................................... 167,80.-€ (abans IVA)

Rubén Guimerà Dehesa
Cap Àrea de Compres
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