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Compres i Serveis Generals

INFORME D’ADJUDICACIÓ, PREVI INFORME TÈCNIC RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ REBUDA EN RESPOSTA ALS REQUERIMENTS DE
PRESUMPTA BAIXA ANORMAL O DESPROPORCIONADA, PER AL CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT DE CADIRES D’OFICINA
Identificació de l’expedient
Núm.Exp. 530/2021/eCONT

Antecedents
1. En data 14 de febrer de 2022, la Responsable Tècnica del Servei de Compres i
Serveis Generals va emetre un informe en el qual s’informava de la possible
baixa anormal o desproporcionada presentada per algunes empreses
licitadores, en el marc del procediment de licitació del contracte de
subministrament de cadires d’oficina. En concret, les empreses que van
presentar ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats van
ser:
Lot 1
1) G.S. OFIMATICA, S.L., amb NIF B55574313 (12,60% de la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades)
2) BERNADI, S.A., amb NIF A08449571 (11,30% de la mitjana aritmètica
de les ofertes presentades)
Lot 2
1) G.S. OFIMATICA, S.L., amb NIF B55574313 (12,93% de la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades)
2) BERNADI, S.A., amb NIF A08449571 (12,30% de la mitjana aritmètica
de les ofertes presentades)
3) F VIDAL, S.A., amb NIF A08364333 (12,15% de la mitjana aritmètica de
les ofertes presentades)
2. El Servei de Contractació, d’acord amb l’art. 149 de la Llei 9/2007 de
Contractes del Sector Públic, va requerir aquestes empreses perquè, “en el
termini de 5 dies hàbils i no més tard del 22 de febrer, justifiquin les seves
ofertes i les desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o
de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la
anormalitat de l’oferta”.
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Informe tècnic sobre la justificació de la presumpta baixa anormal o
desproporcionada
Les empreses G.S. OFIMATICA, S.L., BERNADI, S.A. i F VIDAL, S.A., han presentat
en temps i forma la documentació de justificació dels preus oferts, que ha estat
examinada per la tècnica que subscriu el present informe. Vista la documentació,
doncs, s’informa a continuació:
a) Justificació de l’empresa G.S. OFIMATICA, S.L.
La justificació presentada per l’empresa G.S. OFIMÀTICA, S.L. és la mateixa per al lot
1 i lot 2.
L’empresa justifica la seva oferta pel fet de “tenir molt bons descomptes” per part del
seu proveïdor, atès que és un dels seus principals distribuïdors pel gran volum de
vendes.
Així mateix, al·lega no tenir despeses de manipulació perquè les cadires els arriben
muntades.
En conclusió, la tècnica que subscriu aquest informe considera degudament
justificades les ofertes presentades per als lots 1 i 2 l’empresa G.S. OFIMÀTICA, S.L., i
per tant, admissibles.
b) Justificació de l’empresa BERNADI, S.A.
La justificació presentada per l’empresa BERNADI, S.A.. és la mateixa per al lot 1 i lot
2.
L’empresa justifica la seva oferta, per un costat, pel fet de tenir unes condicions molt
exclusives amb l’únic proveïdor en el qual s’han basat per a l’establiment del preu.
Poden tenir aquestes condicions avantatjoses perquè són un dels distribuïdors
principals del mercat, i subministren mobiliari a grans empreses i diferents
administracions públiques.
L’altre motiu de poder oferir aquest preu és per tenir un magatzem logístic de propietat
en una ubicació estratègica, a la província de Barcelona, i personal propi per al
muntatge. Això fa que hagin quantificat el cost de la logística en només un 3,5%.
El càlcul de marge comercial aplicat és d’un 18%.
En conclusió, la tècnica que subscriu aquest informe considera degudament
justificades les ofertes presentades per als lots 1 i 2 l’empresa BERNADI,S.A, i per
tant, admissibles.
c) Justificació de l’empresa F VIDAL, S.A.
L’empresa F VIDAL, S.A., justifica la seva oferta per aquests motius:
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-

Són distribuïdors oficials dels fabricants, cosa que fa que gaudeixin de
descomptes com a distribuïdors i també descomptes addicionals en
concepte de ràpels de compra.

-

Han acordat amb el seu proveïdor que les cadires es lliurin muntades, amb
la qual cosa aconsegueixen un estalvi en el muntatge i embalatge.

-

Disposen de treballadors propis.

-

Tenen el magatzem logístic en una ubicació estratègica.

-

Disposen de vehicles amb baix consum de combustible.

En conclusió, la tècnica que subscriu aquest informe considera degudament justificada
l’oferta presentada per al lot 2 per l’empresa F VIDAL,S.A, i per tant, admissible.
Informe d’adjudicació
Les empreses G.S. OFIMATICA, S.L., amb NIF B55574313 (lots 1 i 2), BERNADI,
S.A., amb NIF A08449571 (lots 1 i 2) i F VIDAL, S.A. amb NIF A08364333 (lot 2), han
presentat la justificació de les ofertes econòmiques, la baixa de les quals era
presumptament anormal o desproporcionada.
La tècnica que subscriu aquest informe considera justificades totes les ofertes.
Tal com es va exposar en l’informe tècnic del 14 de febrer sobre la possible baixa
anormal o desproporcionada presentada per algunes empreses licitadores, s’exclou
l’empresa ESPAI TOT PER L’OFICINA, S.L., amb NIF B43850544, tant per al lot 1 com
per al lot 2, atès que el preu unitari de la seva oferta per a la “cadira per a lloc operatiu”
(136€ sense IVA), supera el preu unitari màxim de licitació (130€ sense IVA).
Els criteris de valoració, establerts a l’apartat H del PCAP, són els que es transcriuen a
continuació:
H. Criteris d'adjudicació automàtics
Criteris avaluables de forma automàtica i/o mitjançant fórmules i puntuació: 100%
Oferta econòmica ........................................................................fins 100 punts.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 100 punts.
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Puntuació: 100 x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofertat
OME = oferta més econòmica

***
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L’oferta econòmica i la puntuació la puntuació obtinguda per les empreses licitadores
restants, per ordre de major a menor puntuació, és la següent:
Lot 1

Ordre Empresa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

G.S. OFIMATICA, S.L.
BERNADI, S.A.
F VIDAL, S.A.
ALRAVASA, S.A.
SUMINISTROS ANBO, S.L.
EXPERT LINE, S.L.
COMERCIAL CONTEL, S.A.
INSTAL·LACIONS INTEGRALS I
EQUIPAMENT PER L'HABITAT,
S.L.
OFFICAT, S.L.
PMC GRUP 1985, S.A.
INADHOC HABITAT, S.L.

CIF

Import de
licitació
lot
1
(sense
IVA)

Oferta
econòmica
lot
2 Punts lot 1
(sense
IVA)

B55574313
A08449571
A08364333
A08722506
B63042063
B17036476
A58026634 8.320,00 €

6.151,60 €
6.243,22 €
6.359,08 €
6.965,92 €
7.027,28 €
7.128,16 €
7.156,76 €

100
95,77
90,43
62,45
59,62
54,96
53,65

B62865472

7.237,88 €

49,9

B64053697
A58093816
B66579392

7.266,48 €
7.628,40 €
8.001,85 €

48,59
31,89
14,67

Lot 2

Ordre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denominació social

NIF

G.S. OFIMATICA, S.L.
BERNADI, S.A.
F VIDAL, S.A.
COMERCIAL CONTEL, S.A.
SUMINISTROS ANBO, S.L.
EXPERT LINE, S.L.
INSTAL·LACIONS INTEGRALS I
EQUIPAMENT PER L'HABITAT, S.L.
ALRAVASA, S.A.
OFFICAT, S.L.
PMC GRUP 1985, S.A.
INADHOC HABITAT, S.L.

B55574313
A08449571
A08364333
A58026634
B63042063
B17036476

Import de
licitació
lot
2
(sense
IVA)

Oferta
econòmica
Punts lot
Lot
2
2
(sense
IVA)
5.460,00 €
5.500,00 €
5.634,50 €
6.269,00 €
6.373,50 €
6.444,75 €

100
97,77
90,25
54,8
48,97
44,99

B62865472

6.467,50 €

43,72

A08722506
B64053697
A58093816
B66579392

6.480,46 €
6.487,25 €
6.772,50 €
7.092,23 €

42,99
42,61
26,68
8,81

7.250,00 €
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En conseqüència, es proposa l’adjudicació dels contractes per a cadascun dels lots a
les següents empreses:
-

Lot 1: empresa G.S. OFIMATICA, S.L.., amb NIF B55574313, per import de
6.151,60€, més el 21% d’IVA, que fan un total de 7.443,44€.

-

Lot 2: empresa G.S. OFIMATICA, S.L.., amb NIF B55574313, per import de
5.460,00 €, més el 21% d’IVA, que fan un total de 6.606,60€.

Tècnica Responsable de Serveis Generals i Compres

Gemma Noya Espinazo
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