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Aquest document és la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica de les ofertes
presentades a la licitació per a l’adjudicació per procediment obert simplificat abreujat del servei de
subministrament de materials necessaris per els nous trens de fondeig pels amarradors del Port
Olímpic de Barcelona.
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1.1

Dades licitació
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La present contractació es justifica amb el procediment obert simplificat abreujat del
subministrament de materials necessaris per els nous trens de fondeig pels amarradors del
Port Olímpic de Barcelona.
A.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE:
L’objecte del present contracte és el subministrament de materials necessaris per satisfer
les sol·licitacions dels nous trens de fondeig pels amarradors del Port Olímpic de
Barcelona.
B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 59.033,20 EUROS (IVA exclòs), on s’hauran de
satisfer les els següents materials:

Tipus
Cadena ramal
Cadena mare
Grilló

Diàmetre
Ø 14mm
Ø 26mm
Ø 20mm

Longitud (m)
2.100

Unitats

Grilló

Ø 28mm

576

Guardacaps

Ø 14mm

155

Guardacaps

Ø 16mm

4

900
1885

C.- DURADA DEL CONTRACTE: 4 setmanes.
D.- PRÒRROGUES: No es preveu la possibilitat de pròrroga.
E.- LLOC D’EXECUCIÓ: Barcelona
F.- LOTS: No.
G.- TERMINI DE GARANTIA: 12 mesos.
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: D’acord amb el que estableix el Plec
de Clàusules Particulars.
I.- CONDICIONS DE CAPACITAT: Veure clàusula 6 del Plec.
J.- SOLVÈNCIA: S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional.
K.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
Presentació electrònica
Data límit: 1 de setembre de 2021
Hora límit: fins les 10:00 hores
Format i lloc de presentació:
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a través d’un sobre digital, que s’anomenarà “Sobre únic” i que haurà de presentar-se
mitjançant

l’eina

de

Sobre

Digital

accessible

a

l’adreça

web

següent:

https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion
Els documents i el resum de l’oferta quedaran degudament xifrats.
Codi de verificació: fa93d5bfc7df79a7

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de
presentació d’ofertes.
En cap cas s’acceptarà la presentació de propostes en paper o a través d’un altre
mitjà que no sigui l’indicat en el present plec.
L.- OBERTURA DE PROPOSTES:
No es celebrarà acte públic d’obertura de les propostes, de conformitat amb allò disposat
a la lletra d) de l’article 159.6 de la LCSP. En qualsevol cas, l’obertura en acte privat de les
proposicions no tindrà lloc fins que hagi finalitzat el termini màxim per a la seva presentació.
M.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES OFERTES: segons Annex núm. 3 del Plec de
Clàusules Particulars.
N.- MODEL DE L’OFERTA: Segons Annex núm. 2 del Plec de Clàusules Particulars.
O.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=fa93d5bfc7df79a7

No es preveu la possibilitat de modificació del contracte.
P.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: No es permet.
Q.- TRAMITACIÓ: Ordinària, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat previst a
l’apartat sisè de l’article 159 de la LCSP.
R.- PUBLICITAT:
Perfil de Contractant. Accessible a través de la següent adreça web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BSM/customProf

S.- SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS
LICITADORS: Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de formular per
escrit

a

la

següent

adreça

de

correu

electrònic:

fkhamlich@bsmsa.cat

i

mdsanz@bsmsa.cat, com a molt tard 3 dies abans de que finalitzi el termini per presentar
les ofertes. A l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar obligatòriament el codi/número
de l’expedient.
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Igualment, s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació
del present procediment serà publicada al perfil de contractant, incloent els pertinents
aclariments i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma
periòdica el perfil de contractant per estar informats de l’estat de situació del procediment

T.- ALTRES INFORMACIONS: El contracte que resulti d’aquest procediment es signarà
digitalment. A tal efecte, l’adjudicatari haurà de disposar d’un certificat de signatura
electrònica que acrediti la seva identitat (en els formats acceptats per BSM) per poder
signar digitalment el contracte. Aquest certificat haurà de tenir un nivell de seguretat 4.
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de contractació.
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1.2

Pedro Framis S.A.
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PROPOSTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AVALUABLES
AUTOMÀTICAMENT
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2.1

Criteris avaluables de forma automàtica

Codi de verificació: fa93d5bfc7df79a7

Els criteris fixats en el Plec de Clàusules Particulars que han servit de base per la valoració
de la proposta tècnica de les ofertes presentades són els següents:
PROPOSTA ECONÒMICA (SOBRE NÚMERO 3)
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE
FÓRMULES AUTOMÀTIQUES
A) Oferta econòmica:
Fins a 35 punts
S’atorgarà la puntuació màxima (35 punts) al licitador que ofereixi un major descompte
sobre l’import total del subministrament amb les quantitats per cada element que consten
en el present Plec. La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment a partir de la següent
fórmula:
D!
&
P! = Pmax "
D#$%
·
·
·
·

Di = Descompte de l’oferta, en %
Dmax = Descompte de l’oferta que presenta un percentatge més elevat, en %
Pi = Puntuació final
Pmax = Puntuació màxima

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Notes explicatives
econòmiques:

per l’aplicació de la formula de valoració de les ofertes

PRIMER.- En el cas que de l’aplicació de la fórmula següent, s’obtinguin puntuacions
negatives, es considerarà que la puntuació obtinguda és igual a zero.
SEGON.- Pel que fa a l’apreciació d’ofertes desproporcionades o anormals, s’aplicaran els
següents criteris:
“Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la mitjana aritmètica de les ofertes
es calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més
cares, sens perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de
Contractes.
S’apreciarà que una oferta te valors anormals o desproporcionats, quan el seu
percentatge de baixa respecte al pressupost de licitació sigui superior a la mitjana
aritmètica de les baixes en 5 punts percentuals.
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc (5), no seran
d’aplicació els criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o
desproporcionats.”
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B) Altres referències avaluables econòmicament (sense fórmula):
Fins a 65 punts

Codi de verificació: fa93d5bfc7df79a7

1. Increment del període de garantia (0-25 punts).
S’atorgarà una puntuació de 25 punts als licitadors que es comprometin a una millora en el
període de garantia consistent en una ampliació de 12 mesos sobre els 12 mesos
inicialment requerits, esdevenint el termini de garantia aplicable 24 mesos.
CRITERIS
S’amplia la garantia a un total de 24 mesos

PUNTUACIÓ
25

No s’amplia la garantia a un total de 24 mesos

0

2. Millora en els terminis d’entrega (0-25 punts).
Es valorarà el compromís del licitador a efectuar els subministraments en un termini
d’entrega 1 setmana inferior a l’establert en el Plec tècnic (4 setmanes). Resultant l’entrega
del producte en un termini màxim de 3 setmanes a comptar a partir del dia hàbil
immediatament posterior a la comanda per part de BSM.
CRITERIS
Es millora el termini d’entrega en 1 setmana
NO es millora el termini d’entrega en 1 setmana

PUNTUACIÓ
25
0

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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3. Criteri de sostenibilitat relatiu al mitjà de transport associat al
subministrament (0-15 punts).
Es valorarà el compromís del licitador a disposar d’un vehicle amb “etiqueta 0” o “eco” per
tal d’efectuar l’entrega dels productes/materials quan es produeixi una comanda per part
del Port Olímpic.
Caldrà facilitar dins l’oferta avaluable mitjançant criteris automàtics una fitxa identificativa
del vehicle.
CRITERIS
Es disposa d’un vehicle amb “etiqueta 0” o “eco”
per tal d’efectuar l’entrega
NO es disposa d’un vehicle amb “etiqueta 0” o
“eco” per tal d’efectuar l’entrega

PUNTUACIÓ
15
0
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2.2

Ofertes presentades i admeses.

Codi de verificació: fa93d5bfc7df79a7

Un cop rebudes les ofertes es procedeix a l’obertura del sobre únic corresponent a la part
de criteris automàtics, d’aquelles ofertes que han quedat admeses.
En el següent quadre, s’indiquen els imports de les ofertes presentades:
NUM.
OFERTA

1

Import Oferta (abans
d’IVA)

EMPRESA LICITADORA

Pedro Framis S.A.

2.3

55.051,50 €

Taula de les valoracions dels criteris avaluables amb formula automàtica

2.3.1 Taula-resum de la puntuació obtinguda, segons numero d’oferta:
NUM.
OFERTA

1

Puntuació
Econòmica

EMPRESA LICITADORA

Pedro Framis S.A.

35,00

2.3.2 Taula-resum de càlcul de les puntuacions avaluables de forma automàtica.
NUM.
OFERTA

EMPRESA
LICITADORA

Import
Ofertat

Baixa oferta
presentada

% Baixa
oferta
presentada

Puntuació
econòmica

1

Pedro Framis S.A.

55.051,50 €

3.987,70 €

6,74%

35,00

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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L’import de licitació es de 59.033,20 €Determinació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionades.
Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la mitjana aritmètica de les ofertes es
calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més cares, sens
perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.
En aquest cas, es considerarà que una proposta és susceptible de contenir valors anormals
o desproporcionats, quan el seu percentatge de baixa sigui superior a la mitjana aritmètica
dels percentatges de baixes ofertats per la resta de licitadors, en 5 punts percentuals.
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc (5), no seran d’aplicació
els criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o desproporcionats”.
Per tant, al ser el nombre d’ofertes admeses a licitació igual a un (1), no seran d’aplicació
els criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o desproporcionats.

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
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2.4

Taula de valoració dels altres criteris avaluables de forma automàtica.
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Els criteris fixats en el Plec de Clàusules Particulars que han servit de base per la valoració
dels altres criteris avaluables de forma automàtica són els següents:
2.4.1 Increment del període de garantia (0-25 punts).
S’atorgarà una puntuació de 25 punts als licitadors que es comprometin a una millora en el
període de garantia consistent en una ampliació de 12 mesos sobre els 12 mesos
inicialment requerits, esdevenint el termini de garantia aplicable 24 mesos.
A continuació es presenta el quadre resum de puntuacions:
NUM.
OFERTA

1

Total punts forma
automàtica
(Fins 25)

EMPRESES SEGONS ORDRE LICITACIÓ

Pedro Framis S.A.

0

2.4.2 Millora en els terminis d’entrega (0-25 punts).
Es valorarà el compromís del licitador a efectuar els subministraments en un termini
d’entrega 1 setmana inferior a l’establert en el Plec tècnic (4 setmanes). Resultant l’entrega
del producte en un termini màxim de 3 setmanes a comptar a partir del dia hàbil
immediatament posterior a la comanda per part de BSM.
A continuació es presenta el quadre resum de puntuacions:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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NUM.
OFERTA

1

Total punts forma
automàtica
(Fins 25)

EMPRESES SEGONS ORDRE LICITACIÓ

Pedro Framis S.A.

2.4.3 Criteri de sostenibilitat relatiu
subministrament (0-15 punts).

0

al

mitjà

de

transport

associat

al

Es valorarà el compromís del licitador a disposar d’un vehicle amb “etiqueta 0” o “eco” per
tal d’efectuar l’entrega dels productes/materials quan es produeixi una comanda per part
del Port Olímpic.
A continuació es presenta el quadre resum de puntuacions:
NUM.
OFERTA

1

EMPRESES SEGONS ORDRE LICITACIÓ

Pedro Framis S.A.

Total punts forma
automàtica
(Fins 15)

0

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
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2.4.4 Taula-resum puntuacions altres criteris avaluables forma automàtica:

1

Empreses Oferents

Pedro Framis S.A.

0

0

Mitjà de
transport
sostenible
màx.15
punts)

Punts totals
criteris
automàtics

0

0

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=fa93d5bfc7df79a7

Codi de verificació: fa93d5bfc7df79a7

NUM.
OFERTA

Increment del
Millora en els
període de
terminis
garantia
d’entrega
(màx.25
(màx.25 punts)
punts)
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3

VALORACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES ADMESES
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3.1

Quadre-resum de les valoracions totals

Codi de verificació: fa93d5bfc7df79a7

3.1.1 Quadre final segons ordre d’oferta:

NUM.
OFERTA

1

Puntuació per criteris automàtics
Empreses Oferents

Pedro Framis S.A.

Oferta econòmica
(màx.35 punts)

Altres criteris
(màx.65punts)

Puntuació per
criteris
automàtics

35

0

35

3.1.2 Quadre final segons ordre de puntuació final:

NUM.
OFERTA

1

3.2

Puntuació per criteris automàtics
Empreses Oferents

Pedro Framis S.A.

Oferta econòmica
(màx.35 punts)

Altres criteris
(màx.65punts)

35

0

Puntuació per
criteris
automàtics

35

Conclusions

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=fa93d5bfc7df79a7

D’acord amb les dades extretes del quadre de l’apartat anterior, resulta amb la màxima
puntuació total de 35 punts l’empresa Pedro Framis S.A., amb un import d’adjudicació de
55.051,50 €, i una baixa sobre l’import de licitació del 6,74%, pel qual es proposa com a
adjudicatària de la licitació.
Barcelona, 3 de setembre de 2021

Estibaliz Amatriain Rubio
Capitana/Cap d’Operacions
Port Olímpic de Barcelona
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