EC-2019-153

Proposta d’adjudicació d’un contracte

Títol de l’expedient

Núm. d’expedient
Tipus
Procediment
Pressupost licitació

VEC
Termini execució
Prorrogable

1.

Servei de transport, moviments interns i trasllats de mobiliari, equips
informàtics, material d’oficina, documentació i arxius per al Departament de
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a l’any 2019
EC-2019-153
Serveis
Obert
Import base: 43.607,88 €
IVA (21%): 9.157,65 €
Import total: 52.765,53 €
130.823,64 €
Des de la signatura fins al 31 de desembre de 2019
Sí (1 any)

Antecedents

Amb data 17 de maig de 2019, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
va proposar la contractació del Servei de transport, moviments interns i trasllats de mobiliari,
equips informàtics, material d’oficina, documentació i arxius per al Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a l’any 2019, mitjançant una licitació per
procediment obert.
El 3 de setembre es va dur a terme l’obertura del sobre A corresponent a la documentació
administrativa, de les següents empreses:
ARA VINC, SL
ALIANCE-BROTHER, SL
CONSORCIO DE TRÁNSITO Y ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA EN MUDANZAS, SLU

2.

Valoració d’ofertes

El 9 de setembre de 2019 s’obren els sobres B, corresponents als criteris d’adjudicació
quantificables de forma automàtica, d’acord amb els criteris del punt H1 del QC del PCAP. Les
puntuacions obtingudes s’indiquen a continuació:
a) Preu (fins a 70 punts)
Les ofertes econòmiques, excloent-hi les que hagin estat considerades anormalment baixes,
rebran la puntuació resultant de la formula següent:
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On Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, Oi és l’import de l’oferta de l’empresa “i”, Om és
l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), PL és el pressupost de licitació del lot i P són els
punts màxims que es poden obtenir (en aquest cas, 70).
En aplicació de l’establert a l’article 146.2.b) LCSP es justifica la fórmula plantejada que
respon a la proposta efectuada per la Comissió Central de Subministraments per poder
avaluar qualsevol oferta amb independència de la resta d’ofertes presentades i alhora
mantenir la proporcionalitat desitjada.
La puntuació obtinguda per les empreses licitadores en el criteri del preu és la següent:
Empresa

Preu

Puntuació

ARA VINC
ALIANCE-BROTHER
CONSORCIO

24.948,45 €
24.320,35 €
25.490,95 €

68,99
70,00
68,12

Pressupost licitació
Oferta més baixa
Puntuació màx.

43.607,88 €
24.320,35 €
70

b) Organització dels serveis (fins a 20 punts).
En aquest apartat es valora l’acreditació del nombre total de grups de treball en plantilla,
d’acord amb el personal fixat a l’apartat G.1 del quadre de característiques relatiu a
l’acreditació de la solvència tècnica:
 1 grup de treball: 0 punts
 2 grups de treball: 5 punts
 3 grups de treball: 10 punts
 4 grups de treball: 20 punts
La puntuació obtinguda per les empreses licitadores en el criteri d’organització dels serveis
és la següent:
Empresa
ARA VINC
ALIANCE-BROTHER
CONSORCIO

Nre. grups
treball

Puntuació

4
4
4

20,00
20,00
20,00

c) Millores en el termini per a la prestació del servei (fins a 10 punts).
Es valorarà el compromís del licitador per la millora del termini per a la sol·licitud de serveis,
fixat a l’apartat 5.j) del Plec de prescripcions tècniques (establert en 72 hores):
 72 hores .......... 0 punts.
 48 hores .......... 5 punts.
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 24 hores ........ 10 punts.
La puntuació obtinguda per les empreses licitadores en el criteri de millores en el termini per
a la prestació del servei és la següent:
Empresa
ARA VINC
ALIANCE-BROTHER
CONSORCIO

Temps
resposta

Puntuació

24
24
24

10,00
10,00
10,00

d) Puntuació final
La puntuació final obtinguda és la següent:

Empresa
ARA VINC
ALIANCE-BROTHER
CONSORCIO

3.

Puntuació
del preu
68,99
70,00
68,12

Puntuació
organització
servei
20,00
20,00
20,00

Puntuació
termini
resposta
10,00
10,00
10,00

Puntuació
total
98,99
100,00
98,12

Determinació d’ofertes anormalment baixes

Es comprova que les ofertes no tinguin valors anormals o desproporcionats, d’acord amb el
que s’estableix en el punt I del quadre de característiques del contracte:
Per a l’apreciació d’ofertes desproporcionades o temeràries es tindrà en compte l’oferta
considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu.
Els criteris objectius en funció dels quals es considerarà com a desproporcionada o amb valors
anormals, derivaran de la relació entre magnituds obtingudes de les variables següents i que es
calcularan en relació amb els criteris d’adjudicació que no són preu:
1. La mitjana aritmètica de la puntuació global obtinguda per les empreses licitadores.
2. Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a
la mitjana de les puntuacions.
3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir, sense
tenir en compte el signe més o menys.
Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, quan la puntuació
obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3 i que, al mateix
temps, la seva oferta econòmica (preu) estigui també per sota de la mitjana de les ofertes
econòmiques presentades per les empreses licitadores en un percentatge superior al 10%.
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Puntuació
criteris NO
PREU

Empresa

ARA VINC

30,00

ALIANCE-BROTHER

30,00

CONSORCIO

30,00

Mitjana
puntuacions
NO PREU
(1)

Desviació
s/mitjana
puntuacions
NO PREU
(2)

Mitjana
desviacions
NO PREU
(3)

Suma
(1) + (3)

0,00
30,00

0,00
0,00

0,00

30,00

Condició 1

Oferta
econòmica

oferta correcta

24.948,45

oferta correcta

24.320,35

oferta correcta

25.490,95

Mitjana
ofertes
econòmiques

24.919,92

Diferència
oferta
respecte
mitjana

Condició 2

0,11%

oferta correcta

-2,41%

oferta correcta

2,29%

oferta correcta

Perquè una oferta pugui ser considerada anormal o desproprorcionada s'han de complir, alhora, les condicions 1 i 2 següents:
Condició 1: la puntuació obtinguda en criteris que NO SÓN PREU estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3.
Condició 2: l'oferta econòmica estigui per sota de la mitjana de les ofertes econòmiques en un percentatge superior al 10%.

Es conclou que no hi ha ofertes desproporcionades.
4.

Proposta d’adjudicació

Per tot l’exposat, proposo l’adjudicació del contracte del servei de transport, moviments interns
i trasllats de mobiliari, equips informàtics, material d’oficina, documentació i arxius per al
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a l’any 2019 a l’empresa
ALIANCE-BROTHER, SL, que obté una puntuació de 100 punts, i que es compromet a
executar-lo, amb estricte subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs, per l’import
de 24.320,35 €, IVA exclòs, que un cop aplicat l’IVA corresponent (21%) resulta un import total
de 29.427,62 €.

Vocals tècniques,

Anna Ortiz Gomila
Firmado digitalmente
por CPISR-1 C Anna
Ortiz Gomila
Fecha: 2019.09.09
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