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INFORME D’AVALUACIÓ D’OFERTES

MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
PER RAONS D’EXCEPCIONALITAT
REF. NS99/19- CONTR/2019/526
SUBMINISTRAMENT DE 160 UNITATS DE CARTUTXOS DE RODAMENTS PER A LES CAIXES
DE GREIX DE LES UT112 I 213 DELS
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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1. ANTECEDENTS
Aquesta actuació es licita mitjançant un procediment negociat per raons de vinculació i dependència
tecnològica d’acord amb el que disposa l’article 168 a) 2n de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic amb l’empresa SKF ESPAÑOLA SA segons la fitxa de proveïdor amb
dependència tecnològica a FGC LMT 301 14 02/1.
SKF ESPAÑOLA, SA és el fabricant que va subministrar els rodaments i ròtules dels Bogies, motors
de tracció i per altres equips de les Unitats de Tren, Cremallera i Locomotores permetent el
funcionament dels equips que porten questes components un funcionament plenament satisfactori.
En aquest sentit, per tal de garantir la fiabilitat del material rodant, sense fer proves addicionals, cal
mantenir

a l’empresa SKF ESPAÑOLA, SA com a proveïdor d’aquests elements, essent l’únic

proveïdor que tècnicament pugui atendre aquesta prestació.
El pressupost de licitació, i el valor estimat del contracte és el següent:
Pressupost
licitació

Licitació
Subministrament de 160 unitats de cartutxos de rodaments per
a les caixes de greix de les UT 112 i 213 dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya
21 % IVA
TOTAL

Valor estimat
de contracte

63.000,00€
63.000,00€
13.230,00€
76.230,00€

En data 07/11/2019 FGC tramet a l’empresa SKF ESPAÑOLA, SA la documentació per licitar: els
plecs de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques que acompanyen a la licitació.

2. VALORACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA DE LES OFERTES
Per part de l’empresa SKF ESPAÑOLA, SA es rep
consignat.

resposta el dia 14/11/2019, dins el termini

Es comprova que l’oferta rebuda correspon a 160 unitats de rodament BT2-7093, corresponents als
cartutxos de rodaments per a les caixes de greix de les UT 112 i 213 dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, adequant-se a l’objecte de la licitació.
Existeix una discrepància entre el termini de lliurament consignat en els plecs de 10 mesos, i el
termini ofert per SKF ESPAÑA; SA, que es de 12/13 mesos.
Analitzat el termini proposat, Atès que es tracta d’un tipus de rodament específic, no convencional,
amb una fabricació expressa i subjecta a una comanda prèvia, considerant que el nou termini facilitat
de 12/13 mesos no suposa cap alteració en els plans de reaprovisionament d’FGC per aquest tipus
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de producte, acceptant per part d’FGC el termini proposat pel licitador. Es conclou acceptar aquesta
proposta del termini de lliurament de 12/13 mesos, considerant-la que, tot i no estar identificat com a
criteri de negociació en la licitació, analitzada la proposta i tenint en compte la viabilitat de la mateixa,
s’integra com a part negociada.
En aplicació dels criteris d’adjudicació descrit a l’annex 4- del Plec de Clàusules Administratives
s’inicia la valoració dels criteris d’adjudicació de la primera volta.
El criteris d’adjudicació per aquest a licitació són criteris avaluables de forma automàtica amb
l’atorgament d’un total de 100 punts, amb la següent distribució:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: màxim 100 punts (90 punts
corresponents a la primera volta i 10 punts, corresponents a la
segona volta)
Primera volta: Criteris objectius avaluables de forma automàtica preu
Segona volta: Criteris de negociació fins a 10 punts.
Augment del termini de garantia de producte en setmanes per sobre de
l’establert als plecs
Total

Punts
90,00
10,00
100,00

Primera volta:
L’ oferta rebuda va ser:

EMPRESA

Import base
oferta
(IVA exclòs)

Iva 21%

Total

SKF ESPAÑOLA, SA

62.987,20€

13.227,31€

76.214,51€

A continuació es procedeix a comprovar si l’oferta presentada pot incorporar possibles valors
anormalment baixos, d’acord amb el descrit a l’apartar 5.1.2 del Plec de Clàusules Administratives.
Es considera que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si l’oferta econòmica és
inferior al 25% del preu unitari màxim de sortida.

EMPRESA
SKF ESPAÑOLA, SA

LOT1-Títols transport ATM
Import base
Import
oferta
licitació
(IVA exclòs)
(IVA exclòs)
62.987,20€

63.000,00€

Diferència %
-0,02%

Vist l’anàlisi precedent es conclou que l’oferta presentada, no incorre en valors desproporcionats, ni
anormals; i conseqüentment es procedeix a la seva valoració tenint en compte els criteris
d’adjudicació descrits en l’annex 4 del Plec de Clàusules administratives.
A continuació, es procedeix a puntuar les ofertes rebudes d’acord amb l’Annex 4 del Plec de
Clàusules Administratives:
Primera volta: Criteris avaluables de forma automàtica (preu): 90 Punts
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Els criteris objectius, avaluables de forma automàtica, fins a un màxim de 90 punts, s’aplicaran
respecte l’oferta econòmica. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa
respecte el pressupost de licitació.
El licitador que iguali el pressupost de licitació per a cadascun dels lots, obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 90 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:

El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs
El resum de l’ oferta rebuda es:

EMPRESES

Import de licitació
en € (IVA exclòs)

Punts

SKF ESPAÑOLA, SA

62.987,20€

90,00

El licitador convidat a participar en el procediment de licitació compleix amb els criteris d’adjudicació
previstos a la primera volta.
En compliment de l’establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars en el document
Annex 4-Criteris de negociació, en data 15/11/2019, es tramet escrit per iniciar la Segona volta:
Criteris de negociació atorgant un termini de fins al 19/11/2019 per a la presentació de les seves
propostes.
En concret, els criteris de negociació són els següents:
Segona volta: Criteris de negociació:10 Punts
Els criteris objectius de negociació, avaluables de forma automàtica, fins a un màxim de 10 punts,
s’aplicaran segons el detall següent:.
Augment del termini de garantia de producte, en setmanes, per sobre de l’establert als plecs (24
setmanes). El licitador que presenti l’oferta més alta, la de major termini en setmanes, obtindrà la
màxima puntuació, això és 10 punts.
A la resta de propostes se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:

4

Ord. 38.c
Informe d’avaluació d’ofertes
Mitjançant procediment negociat

Transcorregut el termini per a la presentació de l’oferta en segona volta, SKF ESPAÑOLA, SA, no ha
presentat cap proposta, conseqüentment en aplicació de la fórmula descrita per aquest criteri, obté 0
punts

3. CONCLUSIONS

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Primera volta: Criteris avaluables de forma
automàtica.
Segona volta: Criteris de negociació.
TOTALS

Puntuació
màxima

Oferta SKF
ESPAÑOLA, SA

90,00

90,00

10,00
100,00

00,00
90,00

.
En conseqüència, es proposa:
L’adjudicació del subministrament de 160 unitats, Rodament BT2-7093, corresponents als cartutxos
de rodaments per a les caixes de greix de les UT 112 i 213 dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya a l’empresa SKF ESPAÑOLA, SA, per un import de:

Adjudicació Base
Iva 21 %
Total Adjudicació:

62.987,20€
13.227,31€
76.214,51€

Termini d’entrega:

12/13 mesos

Amb el següent detall per preu unitari:
Denominació
Rodament BT2-7093, corresponents als cartutxos de
rodaments per a les caixes de greix de les UT 112 i 213 dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Unitats

Preu
unitari

Import

160

393,67

62.987,20

per trobar-se la seva oferta per sota de l’import de licitació, considerant que la mateixa no és
susceptible de contenir valors anormals o desproporcionats, acomplir els requisits establerts per FGC,
segons l’anàlisi precedent i sempre que acrediti el compliment dels requisits de solvència previstos en
la licitació.

Jordi Oliva i Buenaventura,

Esther Garcia Torralbo

Cap de l’oficina administrativa de Material mòbil.
Signat electrònicament

Directora Material Mòbil i
Presidenta de la Mesa de Contractació

'00'01+ 13:42:40 2020.01.30

Signat electrònicament
2020.02.04 14:01:33 +01'00'
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