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EI/CF Exp. 2018/0000574

A LA CIUTAT DE BARCELONA a les 12 hores i 30 minuts del dia 18 d’abril de 2018, es
constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de Contractació de l'Àrea de
Presidència, que resta presidida pel Sr. Carles Barnés i Garcia, cap del Servei de
Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: Sra. Dènia Lázaro i Ardila, com a
delegada de la secretària general, per la Sra. Celia Gallego i Herrera, com a delegada de
l’interventor general, per la Sra. Mercè Oller i Bellmunt, tècnica del Servei de Coordinació i
Contractació de l'Organisme de Gestió Tributària i per la secretària de la Mesa Sra. Eva M.
Inglada i Mulet, sense que assisteixi cap empresa a aquest acte. Es constitueix la present
Mesa per a l’obertura de pliques que fa referència als criteris automàtics i proposta
d’adjudicació, presentada pels licitadors, en temps i forma assenyalats al BOPB de data 5
de març de 2018, de la contractació relativa al procediment obert amb pluralitat de criteris
d’adjudicació corresponent a la “Gestió i lliurament d’una targeta que es pugui utilitzar
en restaurants, bars i establiments d’hostaleria en general com a sistema de
pagament de l’ajut per menjar del personal de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona”, tot això de conformitat amb allò que disposen els articles 150,
151, 152, 160 i 320 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
Oberta la sessió pel president comença l’acte amb la lectura dels esmentats anuncis i dels
textos reglamentaris que regulen la present celebració.
Tot seguit, el president notifica el resultat de la qualificació prèvia dels documents de les
empreses presentades. Seguidament es manifesta als assistents a l'acte que poden sol·licitar
els aclariments i formular les observacions que estimin pertinents, abans de procedir a
l'obertura de les pliques, sense que cap dels presents faci ús dels expressats drets, ni formuli
cap reclamació.
Obertes les pliques presentades aquestes ofereixen el resultat següent:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa CHEQUE DEJENEUR
ESPAÑA, SAU, amb NIF A78887049 i domicili social al carrer Valportillo II, 8 bis, CP 28108
ALCOBENDAS (Madrid) i amb domicili a efectes de notificació al carrer Entença, 332-334,
5a planta 08029 BARCELONA, la qual presenta la següent oferta:
1 Proposició econòmica:
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Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Comissió de gestió

0,12 €/per gestió d’un ajut

0 €/per gestió d’un ajut

Emissió de targetes

3,00 €/per targeta

0.€/per targeta

2 Oferta de facilitats en la gestió del sistema d’ajuts per menjar:

a. Oferta de reducció en el temini de lliurament de les targetes regulat a la clàusula 3
del PPT:
3 dies naturals
b. Oferta de lliurament de vals o xecs en suport paper per necessitats puntuals
d’usuaris que no disposin de targeta quan els sol·liciti l’ORGT regulat a la clàusula 2
del PPT:
SÍ
c. Incloure xips o sistemes contactless en les targetes:
SÍ
SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa SODEXO SOLUCIONES DE
MOTIVACIÓN ESPAÑA, SAU, amb NIF A78604113 i amb domicili social al carrer Via de
los Poblados, 3 -Edificio 3- planta 2a Parque Empresarial Cristalia CP 28033 MADRID, la
qual presenta la següent oferta:
1 Proposició econòmica:
Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Comissió de gestió

0,12 €/per gestió d’un ajut

0 €/per gestió d’un ajut

Emissió de targetes

3,00 €/per targeta

0 €/per targeta

2 Oferta de facilitats en la gestió del sistema d’ajuts per menjar:
a. Oferta de reducció en el temini de lliurament de les targetes regulat a la clàusula 3
del PPT:
5 dies naturals (obligatori clàusula 3 PPT)
b. Oferta de lliurament de vals o xecs en suport paper per necessitats puntuals
d’usuaris que no disposin de targeta quan els sol·liciti l’ORGT regulat a la clàusula 2
del PPT:
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SÍ
c. Incloure xips o sistemes contactless en les targetes:
SÍ
TERCER.- Assenyalat amb el núm. 3 correspon a l’empresa EDENRED ESPAÑA, SA, amb
NIF A78881190 i amb domicili social al carrer Ribera de Loira, 56-58, Campo de las
Naciones, CP 28042 MADRID i amb domicili a efectes de notificació a l’avinguda
Meridiana, 358 4D, CP 08027 BARCELONA, la qual presenta la següent oferta:
1 Proposició econòmica:
Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Comissió de gestió

0,12 €/per gestió d’un ajut

0,03 €/per gestió d’un ajut

Emissió de targetes

3,00 €/per targeta

0 €/per targeta

2 Oferta de facilitats en la gestió del sistema d’ajuts per menjar:
a. Oferta de reducció en el temini de lliurament de les targetes regulat a la clàusula 3
del PPT:
5 dies naturals (obligatori clàusula 3 PPT)
b. Oferta de lliurament de vals o xecs en suport paper per necessitats puntuals
d’usuaris que no disposin de targeta quan els sol·liciti l’ORGT regulat a la clàusula 2
del PPT:
SÍ
c. Incloure xips o sistemes contactless en les targetes:
SÍ
Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
Criteri 1: Preu de licitació: .......................................................................... fins a 60 punts.
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima
puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació i la màxima puntuació a l’oferta
que es trobi en algun dels supòsits següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
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- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta
més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més
de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin
superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el
nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre
les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1
del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació:
Oferta del licitador: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A),
pel nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del
present plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de la
suma és l’oferta del licitador.
1) AxB = C
2) C1+C2= Oferta del licitador
 Preu de licitació: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A),
pel nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3
d’aquest plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de la
suma és el preu de licitació.
1) AxB = C
2) C1+C2= Preu de licitació


Criteri 2: Facilitats en la gestió del sistema d’adjuts per menjar...................... fins a 40
punts, desglossats de la següent manera:
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 Reducció en el termini de lliurament de les targetes (clàusula 3 del PPT)...fins a 30
punts.
o Lliurament de les targetes en el termini obligatori de 5 dies naturals
(clàusula 3 PPT).......................................................................................0 punts.
o Lliurament de les targetes en el termini de 4 dies naturals.....................15 punts.
o Lliurament de les targetes en el termini de 3 dies naturals.....................30 punts.
En cas de no marcar cap opció al model de proposició de l’Annex 2 del present plec, o
de marcar-ne més d’una, s’atorgaran 0 punts.
 Lliurament de vals o xecs en suport paper per necessitats puntuals d’usuaris que no
disposin de tarjeta quan els sol·liciti l’ORGT (clàusula 2 del PPT).........................5 punts.
 Incloure xips o sistemes contactless en les targetes...............................................5
punts.
La puntuació obtinguda per les empreses presentades és la següent:
preu unitari
màxim
0,12 per
gestió de
l'ajut

preu unitari
màxim
3 per targeta

Criteri 1 fins a 60 punts

Empreses
66.720,00
CHEQUE DEJENEUR ESPAÑA
SAU
SODEXO SOLUCIONES DE
MOTIVACIÓN ESPAÑA, SAU
EDENRED ESPAÑA, SA

preu
unitari

514,00

preu
unitari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03 2.001,60

0,00

oferta licitador

diferencia

punts

0,00

9.548,40

60,00

0,00

0,00

9.548,40

60,00

0,00

2.001,60

7.546,80

600,48

8.947,92

Llindar

47,42
56,23

Criteri 2 fins a 40 punts
Empreses

CHEQUE DEJENEUR ESPAÑA
SAU
SODEXO
SOLUCIONES
DE
MOTIVACIÓN ESPAÑA, SAU
EDENRED ESPAÑA, SA

Reducció termini
lliurament targeta
fins a 30 punts

si/no
lliurament
xecs o vals
suport paper

si/no incloure
xips
contacless
fins 5 punts

30

5

5

0
0

5
5

5
5

Punts

Puntuació
total
criteri 1 i
2

Jerarquia

40

100,00

1

10
10

70,00
57,42

2
3
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De conformitat amb el que estableixen els articles 150, 151, 152, 160 i 320 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (TRLCSP), la Mesa considera oportú proposar per unanimitat a l’òrgan
competent l’adjudicació mitjançant procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació
corresponent a la “Gestió i lliurament d’una targeta que es pugui utilitzar en
restaurants, bars i establiments d’hostaleria en general com a sistema de pagament
de l’ajut per menjar del personal de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona”), a l’empresa CHEQUE DEJENEUR ESPAÑA, SAU, amb NIF A78887049 i
d’acord amb la seva oferta:
1 Proposició econòmica:
Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Tipus 21%
IVA

Total preu unitari ofert
(IVA inclòs)

Comissió de gestió

0 €/per gestió d’un ajut

0€

0 €/per gestió d’un ajut

Emissió de targetes

0 €/per targeta

0€

0 €/per targeta

2 Oferta de facilitats en la gestió del sistema d’ajuts per menjar:

a. Oferta de reducció en el temini de lliurament de les targetes regulat a la clàusula 3
del PPT:
3 dies naturals
b. Oferta de lliurament de vals o xecs en suport paper per necessitats puntuals
d’usuaris que no disposin de targeta quan els sol·liciti l’ORGT regulat a la clàusula 2
del PPT:
SÍ
c. Incloure xips o sistemes contactless en les targetes:
SÍ
Resta en segon lloc l’empresa. SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIÓN ESPAÑA, SAU,
en tercer i últim lloc l’empresa, EDENRED ESPAÑA, SA.
Essent les 12 hores I 45 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària,
estenc aquesta acta.
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