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Tipus de document:
Objecte:

Tramitació:
Expedient número:

Informe tècnic
Valoració ofertes presentades en la licitació del contracte de
subministrament de productes de neteja pels centres de l’Institut
Municipal de Serveis Personals de l’Ajuntament de Badalona.
Ordinària
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1. El dia 17 de maig de 2019 la vicepresidenta de l’ Institut Municipal de Serveis Personals
(IMSP) va aprovar l’expedient de contractació i el procés de licitació mitjançant procediment
obert supersimplificat abreujat, per a l’adjudicació del contracte que té per objecte el
subministrament de productes de neteja per els centres de l’Institut Municipal de Serveis
Personals de l’Ajuntament de Badalona.
2. El procediment de licitació s’està duent a terme a través de mitjans electrònics, tal com
s’estableix en la clàusula núm.6.1 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
3. L’últim dia de presentació de les propostes en un únic sobre o arxiu electrònic mitjançant el
sobre digital 2.0 de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) va ser el 14 de
juny de 2019, a les 14 hores. Dintre d’aquest termini, quatre empreses han presentat la seva
oferta:

PRODUCTES INDUSTRIALS DE SANEJAMENT I MANTENIMENT, S,L,
BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.
JUSMER, S.L.
KRONENDER IBÉRICA, S.A.
4. El dia 18 de juny de 2019, s’ha procedit a l’obertura del sobre únic.
5. Les proposicions presentades i admeses han sigut estudiades, valorades i ponderades
d’acord amb el que s’estableix en la clàusula número 6.2 del Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP), la qual diu textualment:
6.2. Criteris de valoració de les ofertes
La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte una adequada relació entre la qualitat i el
preu, i, considerant que els productes a adquirir estan perfectament definits i que no és possible variar els
terminis d´ entrega ni introduir modificacions de cap classe, l´ únic criteri de valoració i adjudicació per a la
selecció de la millor oferta és el preu més baix, d'acord amb el que preveuen els articles 145 i 146.1 de la
LCSP, avaluable automàticament, amb una ponderació màxima de 100 punts.
No obstant l’anterior, l’IMSP podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan concorrin
circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, imposin la prevalença de
l’interès públic a la vista de les necessitats que pretén satisfer el contracte, podent igualment desistir o
renunciar a la licitació per motius d’interès públic degudament motivats a l’expedient.

Lot 1: Residències
Criteris avaluables de manera automàtica (fins a 100 punts)
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa per l’ interès públic d’aquest
contracte s’atendrà als següents criteris de valoració:
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•

Percentatge de baixa lineal sobre els preus unitaris dels productes (màxim 100 punts):
Es donarà la màxima puntuació a aquell licitador que presenti un major percentatge de baixa lineal
en els preus unitaris relatius als productes, recollits a la clàusula 3 d’aquest plec, i la resta es valorarà
de forma proporcional.

L’oferta més econòmica obtindrà la màxima puntuació (100 punts) per aquest concepte.
La resta d’ofertes es valoraran de forma proporcional a la més econòmica, segons la següent fórmula:
100 x (import de l’oferta més econòmica)
(import de l’oferta a valorar)

Lot 2: Escoles, Administració i Acció social
Criteris avaluables de manera automàtica (fins a 100 punts)
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa per l’ interès públic d’aquest
contracte s’atendrà als següents criteris de valoració:

•

Percentatge de baixa lineal sobre els preus unitaris dels productes (màxim 100 punts):
Es donarà la màxima puntuació a aquell licitador que presenti un major percentatge de baixa lineal
en els preus unitaris relatius als productes, recollits a la clàusula 3 d’aquest plec, i la resta es valorarà
de forma proporcional.

L’oferta més econòmica obtindrà la màxima puntuació (100 punts) per aquest concepte.
La resta d’ofertes es valoraran de forma proporcional a la més econòmica, segons la següent fórmula:

100 x (import de l’oferta més econòmica)
(import de l’oferta a valorar)

Criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o desproporcionats:
Els criteris per determinar l´ oferta anormalment baixa seran els establerts en l´art. 85 del RGLCAP.
S’apreciarà que una oferta te valors anormals o desproporcionats, quan el seu percentatge de baixa
respecte al pressupost de licitació sigui superior a la mitjana de les baixes en 5 punts percentuals.
Si el nombre de ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc (5), no seran d’aplicació els criteris per
a apreciar la inclusió de valors anormals o desproporcionats.
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri en
presumpció d’anormalitat, se li requerirà perquè justifiqui l’oferta presentada i desglossi raonadament i
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual
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s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, es requerirà a l’empresa licitadora les precisions
que es considerin oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora
disposarà d’un termini màxim de 5 dies hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació per
presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de
Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per
les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina
en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’eNOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Transcorregut aquest termini, si l’òrgan de contractació no rep la informació i la documentació justificativa
sol·licitada, es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa
del procediment.
Si l’òrgan de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini,
l’avaluarà, i previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, decidirà bé l’acceptació de l’oferta,
perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix,
rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del
que estableix l’article 201 de la LCSP.

6. S’han valorat les ofertes rebudes i la classificació resultant és la següent:

empresa licitadora:
PRODUCTES INDUSTRIALS DE SANEJAMENT I MANTENIMENT, S.L.
BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.
JUSMER, S.L.
KRONENDER IBÉRICA, S.A.

oferta
28,01%
25,30%
15,00%
10,00%

puntuació
100
90,32
53,55
35,7

7. Es determina que les proposicions presentades i valorades sobre l’únic criteri de valoració
avaluable automàticament i tenint en compte una adequada relació qualitat i preu, l’oferta de
l’empresa Productes Industrials de Sanejament i Manteniment, S.L., amb CIF núm. B61134607,
és la que ha obtingut la millor puntuació.
8. La despesa que es desprengui de l’execució d’aquest contracte anirà a càrrec de les
aplicacions
pressupostàries
O14O3IMS/231008/22110,
O14O3IMS/3230/22110,
O14O3IMS/9200/22110 i O14O3IMS/231002/22110 del pressupost corresponent.
9. Per a l’exercici 2019 es preveu un subministrament màxim per un import de 9.146,33 €, 21 %
d’IVA inclòs.
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10. Les quantitats restants previstes pels exercicis 2020 i 2021 queden sotmeses a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents.
Per tant proposo,
1. Adjudicar a l’empresa Productes Industrials de Sanejament i Manteniment, S.L., amb CIF núm.
B61134607, el contracte del subministrament de productes de neteja pels centres de l’Institut
Municipal de Serveis Personals, pel període de 19 mesos, a comptar a partir de l’endemà de
l’acceptació de l’adjudicació, per un import per tota la durada del contracte que ascendeix a

28.963,38 €, dels quals 5.026,70 € corresponen al 21% d’ IVA i 23.936,68 € al valor base del
contracte.
2. Autoritzar la despesa de 9.146,33 € IVA inclòs (21%) corresponent a l’import dels subministres

per l´exercici 2019 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries O14O3IMS/231008/22110,
O14O3IMS/3230/22110, O14O3IMS/9200/22110 i O14O3IMS/231002/22110 del pressupost
2019, i que correspon a les quantitats previstes consumir des de l’endemà de l’acceptació de
l’adjudicació del contracte per part de l’adjudicatari fins el 31 de desembre de 2019.
3. Sotmetre les quantitats previstes pels exercicis 2020 i 2021 a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents.

La cap de gestió econòmica-financera

CPISR-1 C
Vanessa
Monterroso
Fernández
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Vanessa Monterroso Fernández

4/4

