RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE L’EXPEDIENT
“SERVEI DE GESTIÓ DEL MAGATZEM DE MATERIAL DE COMUNICACIÓ DE LA
DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ D’ECOLOGIA URBANA DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA”, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT CTTE735,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI (Art. 159.6 LCSP).
El Sr. Daniel Menéndez Rodríguez, òrgan de contractació, en relació a l’expedient de
contractació relatiu al “Servei de gestió del magatzem de material de comunicació de la
Direcció de Comunicació i Participació d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona”,
amb núm. expedient CTTE735.
I. Antecedents:
Primer.- En data 23 de desembre de 2021, es va convocar procediment obert simplificat
sumari segons l’article 159.6 de la LCSP i mitjançant tramitació ordinària, mitjançant
anunci a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i al Portal
de contractació electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.
Segon.- En data 11 de gener de 2022 a les 14h, va finalitzar el termini de presentació
de les ofertes. Van presentar oferta electrònica els següents licitadors:
-

ARA VINC, S.L.
GUREAK MARKETING, S.L.U.
TRIE LOGISTICS, S.L.

Tercer.- Es deixa constància que l’empresa ARA VINC, S.L. ha presentat l’oferta
avaluable mitjançant criteris automàtics sense incloure la proposta econòmica, no
seguint el model establert a l’annex nº 2, fet que comporta la seva exclusió de
conformitat amb la clàusula 9.2 i l’annex nº 2 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Es deixa constància que les altres empreses presentades van presentar correctament en
temps i forma les respectives ofertes en el Portal de Contractació Electrònica de
l’Ajuntament de Barcelona per tal de poder procedir a l’obertura de la mateixa.
En data 11 de gener de 2022 es realitza acte d’obertura no pública de la proposició
aportada, amb l’inici de l’estudi, anàlisi i valoració del contingut del referit sobre.
S’acompanya a la present resolució informe de valoració de les propostes rebudes, emès
pel tècnic responsable en data 17 de gener de 2022; en el que es fa constar la valoració
del sobre únic presentat pels licitadors, d’acord amb els criteris de valoració establerts
a l’annex núm. 3 del plec de clàusules particulars.
Quart.- A continuació es detalla la puntuació obtinguda per les empreses admeses en
base a criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques establerts en l’Annex 3 del
Plec de clàusules administratives:
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Empresa

Proposta econòmica

Disponibilitat dels
magatzems

PUNTUACIÓ TOTAL

GUREAK MARKETING, S.L.U.

90

10

100

TECNIPIN

58,10

10

68,10

Atenent als punts antecedents,

ACORDA
PRIMER.- ADJUDICAR a l’empresa GUREAK MARKETING, S.L.U. amb CIF número
B-20158218 el present procediment de contractació amb número d’expedient CTTE735,
per un import de TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS (37.432,48.-€), IVA exclòs, amb una disponibilitat del magatzem una vegada
formalitzat el contracte d’una setmana o menys i una durada total del contracte d’un
any o fins esgotar import, i en base a l’informe de valoració indicat anteriorment. Aquest
import es facturarà en base a les necessitats del servei i en base als imports unitaris
següents:
Concepte

Unitat de
temps

Unitats

Import unitari
ofert (IVA
exclòs)

TOTAL OFERT
(IVA exclòs)

Magatzem
Emmagatzematge per dia (Palet
Europeu h.1,65)
Emmagatzematge per dia (Palet
Europeu h.2)

80 palets

365 dies

0,22.-€

6.424,00.-€

240 palets

365 dies

0,28.-€

24.528,00.-€

-

2,71.-€
2,70.-€

867,20.-€
864,00.-€

12 mesos

2,19.-€

525,60.-€

256 palets
20 bultos
12 mesos
20 unitats
12 mesos
256 palets
20 bultos
12 mesos
Consumibles
256 palets
256 palets
20 bosses
12 mesos
20 etiquetes
12 mesos
20 caixes
12 mesos
-

2,67.-€
0,00.-€
0,00.-€
2,60.-€
0,00.-€

683,52.-€
0,00.-€
0,00.-€
665,60.-€
0,00.-€

2,90.-€
7,11.-€
0,05.-€
0,05.-€
1,20.-€
-

742,40.-€
1.820,16.-€
12,00.-€
12,00.-€
288,00.-€
0,00.-€

Entrada
Descarrega Palet
Classificació/Ubicació Palet

320 palets
320 palets
Sortida

Confecció d’albarà i gestió
administrativa
Picking Palet
Picking Bulto
Picking Unitat
Carrega Paletitzat
Carrega Bulto
Retractilat a la Sortida
Palet
Bossa packing list
Etiquetatge
Caixa Cartró
Assegurança Mercaderia

20 albarans

TOTAL

37.432,48.-€

SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses
que han participat en el present procediment de contractació.
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TERCER.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de Contractant de la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària a efectuar la signatura de la present
resolució i a l’aportació de la documentació establerta a la clàusula 12 del Plec de
Clàusules Particulars, en el termini de 3 dies hàbils.
Sant Adrià de Besòs, 17 de gener de 2022.

Conformitat de l’empresa adjudicatària
Nom i cognoms representant:
N.I.F.:

Daniel Menéndez Rodríguez
Director de SIRESA

Data:
Signatura:
D
ata:
S
egel
l:
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