ANUNCI DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
EMBOTELLADA, CÀPSULES DE CAFÈ I ACCESSORIS A DIFERENTS CENTRES GESTIONATS PER
SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. (NÚM. EXP. CON-PO 29/2019)
En virtut de Resolució 125/2019 del Director General de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social
de Catalunya, S.L., de data 2 d’agost 2019, i atès que la forma de selecció del contractista és el
procediment obert , es procedeix a la convocatòria de la licitació amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora:
1.1. Organisme: SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L.
1.2. Dependència: Contractació
1.3. Obtenció de documentació i informació:
a) Dependència: SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L.
b) Domicili:
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Narcís Monturiol
Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta
c) Localitat: Girona
d) Telèfon: 972 439 168
e) Telefax: 972 439 286
f) Correu electrònic: contractacio@sumaracciosocial.cat
g) Adreça Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCod
e=viewDetail&idCap=2042232
h) Data límit d’obtenció de documentació: Fins a la finalització de la data de presentació
de proposicions.
1.4. Núm. d’expedient: CON-PO 29/2019

2. Objecte del contracte:
2.1. Tipus:
Contracte de subministrament d’aigua embotellada, càpsules de cafè i accessoris a
diferents centres gestionats per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.,
mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació.
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2.2. Descripció objecte:
L’objecte d’aquest contracte és la regulació de les condicions administratives, econòmiques
i tècniques particulars per a l’adjudicació i posterior execució del contracte de
subministrament d’aigua embotellada, càpsules de cafè i accessoris a diferents centres
gestionats per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant
SUMAR, d’acord amb les condicions que s’estableixen al Plec de Prescripcions tècniques
regulador d’aquest procediment.
2.3. Divisió per lots: sí
LOT 1

Aigua

LOT 2

Càpsules de cafè

2.4. Termini d’execució: 1 any
2.5. Admissió de pròrroga: sí, 1 any
2.6. Establiment d’acord marc: no
2.7. Sistema dinàmic d’adquisició: no

3. Tramitació i procediment:
3.1. Tramitació: ordinària.
3.2. Procediment: obert.
3.3. Subhasta electrònica: no.
3.4. Criteris d’adjudicació:
L’adjudicació es farà a la proposició més avantatjosa que serà aquella que obtingui la major
puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació un cop aplicats els criteris
d’adjudicació que a continuació es detallen:
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor (SOBRE B) (49
punts) i que serviran de base per a la valoració de les proposicions són els següents:
LOT 1
A) Proposta tècnica i organitzativa. (Màxim 20 pàgines de format Din-A-4 interlineat 1’5 i
lletra Calibri 11 o una altra de similar mida i característiques). Fins a un màxim de 49
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punts. El contingut de la proposta és el següent:
Es valorarà la planificació dels subministraments i la seva forma de prestació, els
dispositius per a la planificació operativa, en funció de la seva coherència, funcionalitat
i qualitat, distribuint la puntuació màxima d’aquest criteri com segueix:
CONCEPTE
-Procedència i tipus d’aigua a subministrar.
-Anàlisi amb les característiques fisicoquímiques i
microbiològiques de l’aigua.
-Dades del fabricant.
Sobre les
-Descripció de les característiques físiques i
composició, capacitat, sistema de tap i precinte,
garrafes
plànol i fotografies il·lustratives.
Sobre el
-Descripció del procediment que se seguirà, amb
subministrament detall de calendari i horaris i aportació d’un telèfon de
contacte per comunicar qualsevol incidència.
de garrafes
-Dades del fabricant.
-Descripció de les característiques físiques i
composició.
-Detall del consum energètic.
Sobre les fonts
-Detall del procediment d’higienització semestral.
-Programa de revisions i manteniment.
-Plànol i fotografies il·lustratives.
Sobre l’aigua

Sobre els gots de
plàstic

-Dades del fabricant.
-Descripció de les característiques físiques i
composició.
-Detall del tipus de material amb especificació de la
reciclabilitat.
-Plànol de fotografies il·lustratives.

PUNTUACIÓ
TOTAL
10 punts

10 punts

10 punts

10 punts

9 punts

LOT 2:
A) Proposta tècnica i organitzativa. (Màxim 20 pàgines de format Din-A-4 interlineat 1’5 i
lletra Calibri 11 o una altra de similar mida i característiques). Fins a un màxim de 49
punts. El contingut de la proposta és el següent:
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CONCEPTE
- Fitxa tècnica del producte, que inclogui el tipus de
càpsula a subministrar i les dades del fabricant.
Sobre les
-Dades del fabricant.
càpsules de cafè
-Característiques físiques de les càpsules.
-Característiques nutricionals de les càpsules.
-Dades del fabricant.
-Descripció de les característiques físiques i
Sobre els
composició.
bastonets i els
-Detall del tipus de material amb especificació de la
gots
reciclabilitat.
-Plànol de fotografies il·lustratives.
-Dades del fabricant.
-Descripció de les característiques físiques i
Sobre el sucre
composició química.
-Plànol i fotografies il·lustratives.
Sobre el
-Descripció del procediment que se seguirà, amb
subministrament detall de calendari i horaris i aportació d’un telèfon de
dels productes
contacte per comunicar qualsevol incidència.

PUNTUACIÓ
TOTAL
16 punts

11 punts

11 punts

11 punts

Per cadascun dels conceptes a valorar, la puntuació s’atorgarà de la següent manera:
-

0% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements oferts
no s’ajusten gens al criteri o no es presenta documentació suficient per a valorar-lo.

-

25% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera insuficient al criteri.

-

50% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera suficient al criteri.

-

75% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera notable al criteri.

-

100% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera excel·lent al criteri.

Per tal de fer la valoració de la proposta tècnica del subministrament, caldrà que les empreses
licitadores complementin, en funció dels lots als quals es presentin, els annexos 2.1 i/o 2.2.
d’aquest plec i l’adjuntin al SOBRE B de l’eina del Sobre Digital.
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El criteri quantificable de forma automàtica (SOBRE C) (51 punts) i que servirà de base per a
les proposició és el següent:
LOT 1:
A) Preu. Fins a un màxim de 30 punts.
S’atorgarà la màxima puntuació a la que representi la major baixa econòmica. La resta de
proposicions rebran una puntuació proporcional a la baixa respecte la que representi la
major baixa econòmica. La fórmula per obtenir la puntuació serà la següent:
PX Menor = P = 30
PX i = (X Menor . 30) / X i
On:
PX Menor = 30 punts
X Menor = oferta més baixa de totes les empreses que s’han presentat.
X i = oferta que presenta l’empresa que s’analitza.
B) Millora del termini d’instal·lació i posada en funcionament de les fonts d’aigua. Fins a un
màxim de 10 punts.
S’atorgarà un punt per cada dia de millora en la instal·lació i posada en funcionament de
les fonts d’aigua, de manera que:
Instal·lació en 29 dies

1 punt

Instal·lació en 28 dies

2 punts

Instal·lació en 27 dies

3 punts

Instal·lació en 26 dies

4 punts

Instal·lació en 25 dies

5 punts

Instal·lació en 24 dies

6 punts

Instal·lació en 23 dies

7 punts

Instal·lació en 22 dies

8 punts

Instal·lació en 21 dies

9 punts

Instal·lació en 20 dies

10 punts

No s’atorgarà més puntuació a aquelles empreses que portin a terme la instal·lació de les
fonts d’aigua en un termini inferior als 20 dies.
C) Millora del temps de resposta en cas d’avaria. Fins a un màxim de 7 punts.
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S’atorgarà un punt per cada 6 hores de millora del temps de resposta en cas d’avaria, fixat
en 48 hores, de manera que:
Resposta en 42 hores

1 punt

Resposta en 36 hores

2 punts

Resposta en 30 hores

3 punts

Resposta en 24 hores

4 punts

Resposta en 18 hores

5 punts

Resposta en 12 hores

6 punts

Resposta en 6 hores

7 punts

D) Millora del termini d’entrega. Fins a un màxim de 4 punts.
S’atorgaran dos punts per cada dia de millora del termini d’entrega dels productes, fixat en
3 dies, de manera que:
1 dia de millora (entrega en 48 hores)

2 punt

2 dies de millora (entrega en 24 hores)

4 punts

LOT 2:
A) Preu. Fins a un màxim de 37 punts.
S’atorgarà la màxima puntuació a la que representi la major baixa econòmica. La resta de
proposicions rebran una puntuació proporcional a la baixa respecte la que representi la
major baixa econòmica. La fórmula per obtenir la puntuació serà la següent:
PX Menor = P = 37
PX i = (X Menor . 37) / X i
On:
PX Menor = 37 punts
X Menor = oferta més baixa de totes les empreses que s’han presentat.
X i = oferta que presenta l’empresa que s’analitza.
B) Millora del termini d’entrega. Fins a un màxim de 4 punts.
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S’atorgaran dos punts per cada dia de millora del termini d’entrega dels productes, fixat en
3 dies, de manera que:
1 dia de millora (entrega en 48 hores)

2 punt

2 dies de millora (entrega en 24 hores)

4 punts

C) Millora de la qualitat dels productes. Fins a un màxim de 10 punts.
Agafant com a base els imports establerts als plecs reguladors del procediment, es valorarà
el subministrament de productes de qualitat superior oferts, sense cap cost addicional per
a SUMAR, en relació a:
Gots
Bastonets
Sucre

3 punts
3 punts
4 punts

El fet d’expressar incorrectament o insuficientment les ofertes es valorarà en zero punts. A
efectes de càlcul de la puntuació de cadascun dels criteris, els licitadors que obtinguin
puntuació zero en el criteri corresponent s’exclouran de la mitjana.
La puntuació final de les empreses licitadores s’obtindrà fent el sumatori de les puntuacions
obtingudes en els diversos criteris d’adjudicació establerts en aquest apartat.
Per la presentació de la proposta econòmica caldrà que els empreses licitadores complementin
l’annex 3 d’aquest plec i l’adjuntin al SOBRE C de l’eina del Sobre Digital.
4. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació:
Valor estimat del contracte:
LOTS

1 ANY

PRÒRROGA 1 ANY

MODIFICACIÓ 20%

TOTAL V.E.C.

1

6.444,72 €

6.444,72 €

1.288,94 €

14.178,38 €

2

2.104,24 €

2.104,24 €

420,85 €

4.629,33 €

TOTAL

8.548,96 €

8.548,96 €

1.709,79 €

18.807,71 €

Pressupost de licitació:
PREU TOTAL 1 ANY
8.548,96 €

IVA
1.021,38 €

IMPORT AMB IVA INCLÒS
9.570,34 €

D’acord amb la següent distribució anual (per lots):
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LOT 1
PREU TOTAL 1 ANY
6.444,72 €

IVA
717,59 €

IMPORT AMB IVA INCLÒS
7.162,31 €

PREU TOTAL 1 ANY
2.104,24 €

IVA
303,79 €

IMPORT AMB IVA INCLÒS
2.408,03 €

LOT 2

Determinació del preu:
LOT 1
REFERÈNCIA
1
2
3

DESCRIPCIÓ

AIGUA
PREU
UNITARI
5,78 €

Garrafes de 18,9L
Caixa de 1.000 gots de
25,95 €
plàstic
Manteniment
2,62 €
TOTAL

VOLUM ANUAL
ESTIMAT*
1000

PREU TOTAL**
5.780,00 €

24

622,80 €

16

41,92 €
6.444,72 €

LOT 2
CÀPSULES DE CAFÈ
REFERÈNCIA
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIPCIÓ

PREU
UNITARI
0,35 €
0,35 €
0,35 €
0,35 €
0,35 €
0,35 €
0,35 €

Cafè intens
Cafè intens descafeïnat
Ristretto
Cafè amb llet
Cafè tallat
Cafè tallat descafeïnat
Xocolata amb llet
Accessoris (sucre,
bastonets i gots) – 100
6,83 €
unitats de cada producte
TOTAL

VOLUM ANUAL
ESTIMAT*
2.400
1392
576
816
144
96
432
8

PREU TOTAL**
840,00 €
487,20 €
201,60 €
285,60 €
50,40 €
33,60 €
151,20 €
54,64 €
2.104,24 €

*S’estableix un import màxim. Aquest, no obstant, és estimat i s’estableix per tal de calcular el
pressupost del contracte. En cap cas SUMAR estarà obligat a encarregar aquestes quantitats
de productes, sinó els que coincideixin amb la realitat.
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** Els preus no inclouen l’IVA però sí que inclouen el subministrament, el transport i la càrrega
i descàrrega al centre corresponent
Revisió de preus: No.
5. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No es requereix.
b) Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: la que es ressenya al plec de
clàusules administratives particulars.

6. Garantia exigida:
6.1. Provisional: no se n’exigeix.
6.2. Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte.

7. Presentació d’ofertes:
7.1. Data límit de presentació:
Fins a les 14:00 hores del 40è dia natural a comptar de l’endemà de la de publicació d’aquest
anunci al Perfil del Contractant de SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA,
S.L.
7.2. Modalitat de presentació: Electrònica
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 en 5 dies el termini de
presentació de les mateixes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses
que haguessin activat l’oferta.
7.3. Admissió de variants: No.
7.4. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos des de
l’obertura d’ofertes.
7.5. Subcontractació: No
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8. Obertura d’ofertes:
8.1. Adreça:
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Narcís Monturiol
BLOC B TERCERA PLANTA
Carrer Emili Grahit, núm. 91.
17003-GIRONA
8.2. Localitat: 17003-GIRONA

9. Despeses de Publicitat: no se’n preveuen.

10. Altres informacions: les que es ressenyen al plec de clàusules administratives particulars i
al plec de prescripcions tècniques.

Girona, 2 d’agost de 2019
CPISR-1 C
MIQUEL CALM I
PUIG

Firmado digitalmente por
CPISR-1 C MIQUEL CALM I
PUIG
Fecha: 2019.08.02 11:44:21
+02'00'

Miquel Calm Puig

El President
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