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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE NÚMERO 21000155, RELATIU AL
SUBMINISTRA MENT DE 62 IMPRESSORES LÀSER COLOR PER A SALES D’EDUCADORES
D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Un total de sis empreses han presentat les seves ofertes: ABAST SYSTEMS &
SOLUTIONS, S.L, AVALION INNOVATION & TRANSFORMATION SERVICES, S.L., ID GRUP
S.A., INFOREIN S.A., SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS S.A. i SERVICIOS
MICROINFORMÀTICA S.A.
D’aquestes, les empreses AVALION INNOVATION & TRANSFORMATION SERVICES, S.L.,
INFOREIN S.A., SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS S.A. i SERVICIOS
MICROINFORMATICA S.A., no aporten informació relativa a l’ampliació de la garantia
de 3 anys, exigible segons marca la clàusula 4 del plec de prescripcions tècniques. El
tema de l’ampliació de la garantia és un aspecte essencial de la prestació que es
sol·licita en aquesta licitació i, per tant, no es poden acceptar les ofertes d’aquestes
quatre empreses. A més, en el cas de l’empresa AVALION INNOVATION &
TRANSFORMATION SERVICES, S.L. cal fer constar que en la seva oferta adjunta un
fulletó amb les característiques tècniques d’un equip d’impressora multifunció que no
és l’objecte d’aquest contracte i que tampoc es correspon amb la imatge de la
impressora que l’empresa presenta en la seva oferta econòmica.
Un cop fetes aquestes consideracions, es valoren les ofertes de les dues empreses que
sí que en les seves ofertes contemplen tots els requeriments tècnics sol·licitats i que
son ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS i ID GRUP S.A. Es fa en relació al criteri vinculat a
l’objecte del contracte avaluable de forma automàtica i que servirà de base per a la
seva adjudicació i que és el següent:

Pel preu ofertat............................. fins a 100 punts.

La màxima puntuació és per a la proposició econòmica més baixa. La resta de
proposicions econòmiques obtenen la puntuació de manera proporcional, seguint la
regla:

Pressupost net de licitació – oferta
X Punts màxims = Puntuació resultant
Pressupost net de licitació – oferta més ec.
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El resultat de la valoració és el següent:
Empresa licitant

Preu ofert (sense IVA)

Puntuació

ID GRUP S.A.

27.667,43 €

100

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L

28.003,00 €

96

El pressupost màxim de licitació era 35.758,25 € (IVA exclòs)

Per tant es proposa l’adjudicació del Contracte per al subministrament de 62
impressores làser color per a les sales d’educadores d’Escoles Bressol Municipals
(Contracte 21000155) a l’empresa ID GRUP S.A. per un total de 27.667,43 € (IVA
exclòs)

Barcelona, 21 de gener de 2022

Lídia Marsol i Burrut
Cap del dept. d’Organització i Sistemes d’Informació de l’IMEB

