Informe de valoració
Procediment Obert Harmonitzat
(CONTR/2022/225)

INFORME DE VALORACIÓ

DEL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT REF. PO29/22

PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE RODES PER AL MATERIAL
MÒBIL DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

1. ANTECEDENTS
En data 2 de maig de 2022 es va publicar la licitació per procediment obert harmonitzat de ref. PO29/22
per a la contractació del subministrament de rodes per al material mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, amb un pressupost de licitació de:
Pressupost de licitació
IVA 21 %
Total licitació (IVA inclòs)

457.500,00
96.075,00
553.575,00

Preu unitari
Descripció

Quantitat

IVA 21%
IVA)

Rodes UT sèrie 112/213

200

Rodes UT sèrie 113/114

100

Preu unitari
IVA inclòs

Es calcula la relació entre el preu unitari per roda, i el percentatge que representa cada tipus de roda
sobre el total de pressupost de licitació:
Descripció

Quantitat

Percentatge del
LOT

Rodes UT sèrie 112/213

200

66,67 %

Rodes UT sèrie 113/114

100

33,33 %

2. PRE
En data 2 de juny de 2022 va finalitzar el termini de presentació de les ofertes, així mateix la data de
3 de juny de 2022. La relació
de les empreses que han presentat ofertes han estat les següents:
EMPRESES
RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.
LUCCHINI RS S.P.A.
Segons acta
de data 14 de juny de 2022, el resultat de les ofertes econòmiques
presentades i admeses es el següent:
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Rodes UT sèrie 112/213
Preu unitari
(IVA exclòs)

EMPRESES
RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.
LUCCHINI RS S.P.A.
Rodes UT sèrie 113/114

Preu unitari
(IVA exclòs)

EMPRESES
RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.
LUCCHINI RS S.P.A.
els següents:
Criteris de valoració de la licitació
(Plec Administratiu)
1- Valoració econòmica Rodes UT sèrie 112/213
2- Valoració econòmica Rodes UT sèrie 113/114
3- Concepte de proposta de termini de lliurament, en setmanes

53,34 punts
26,66 punts
20,00 punts

3. ACLARIMENTS EFECTUATS
licitadors, en

Esmenes de LA Mesa efectuats
La Mesa realitza unes esmenes
referents a incidències en la documentació del SOBRE A,
de les mateixes el 10/06/2022.

RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.

RAIL
LINE COMPONENTS, S.L.U., i CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A., en
en data 28/06/2022.
esa RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U., i empresa CONSTRUCCIONES Y
AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A, per requerir el lliurament de la declaració responsable en quant
al criteri 2.1-Reducció del termini de lliurament. En la mateixa data es eben les respostes de les dues
empreses
4. VALORACIÓ DE LA LICITACIÓ
S
en la puntuació de la oferta tècnica, és a dir, en la suma de la puntuació
Els licitadors que no assoleixin aquesta puntuació en els criteris de valoració tècnics, seran exclosos
de la licitació.
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1. Oferta a la baixa respecte el preu unitari màxim establer per a les Rodes UT sèrie 112/213:
53,34 punts.
Els lici
baixa (la més econòmica) obtindrà la màxima puntuació, això són 53,34 punts (66,67 % dels 80 punts
possibles).
A la resta de propostes, se les
fórmula:

El licitador que iguali en la seva oferta el preu unitari màxim (1
punts.

EMPRESA
RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.
LUCCHINI RS S.P.A.

Oferta
preu
unitari
(abans

Unitats Puntuació

200

43,97
53,34
44,84

2. Oferta a la baixa respecte el preu unitari màxim establert per a les Rodes UT sèrie
113/114: fins a 26,66 punts.
baixa (la més econòmica) obtindrà la màxima puntuació, això són 26,66 punts (33,33 % dels 80 punts
possibles).
fórmula:

El licitador que iguali en la seva oferta el preu unitari màxim (1.42
punts.
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Oferta preu
unitari
EMPRESA
Unitats Puntuació
(abans
VA)
RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.
19,58
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.
26,66
100
LUCCHINI RS S.P.A.
20,25

3. Oferta en concepte de proposta de reducció del termini de lliurament: 20 punts.
Es donarà la màxima puntuació, això són 20 punts, a la proposta que presenti un temps menor, en
amb un límit màxim
de reducció de 30 setmanes (Topall mínim de 6 setmanes).
A la resta, se les assignarà la puntuació proporcional segons la fórmula:

El licitador que iguali el termini de lliurament establert, obtindrà zero punts.
Els licitadors que proposin un termini inferior al mínim admès (6 setmanes), obtindrà zero punts.
licitador.
en la documentació esmenada presenta document de declaració responsable, on especifica que el
termini de lliurament en setmanes es de 16.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.., presenta oferta tècnica objectiva amb
en data 29/06/2022, presenta
document de declaració responsable, on especifica que el termini de lliurament es en 16 setmanes.
st criteri, obté vint (20,00) punts.
LUCCHINI RS S.P.A. presenta oferta tècnica objectiva i document de declaració responsable on indica
una proposta de reducció del termini de lliurament de 19 setmanes.
t criteri, obté setze amb vuitanta quatre (16,84) punts.

EMPRESA
RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.
LUCCHINI RS S.P.A.

Reducció en
setmanes
16
16
19

Puntuació
20
20
16,84

El resum final de les
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EMPRESA

3

RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.
LUCCHINI RS S.P.A.

20
20
16,84

% de
puntuació de
Puntuació
l'oferta
tècnica
20
100,00%
20
100,00%
16,84
84,20%

no econòmica, es a dir 12 punts. per tant, totes les ofertes compleixen tècnicament.
5. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES
Un cop efectuada la valoració total i completa de les ofertes presentades de conformitat amb els criteris
classificar les ofertes per ordre decreixent, essent
el resultat el següent:
EMPRESA
CONSTRUCCIONES
Y
AUXILIAR
FERROCARRILES S.A.
RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.
LUCCHINI RS S.P.A.

VALORACIÓ
ECONÒMICA

CRITERIS
TÈCNICS

PUNTUACIÓ
TOTAL

80

20

100

63,55
65,09

20
16,84

DE

83,55
81,93

6. CÀLCUL DE VALORS ANORMALS
Un cop realitzada la valoració, es procedeix a analitzar si les ofertes poden contenir valors anormals o
desproporcionats:
En quant a les 200 unitats de les rodes de les UT112/213:
Es considerarà que una oferta pot contenir valors anormals/desproporcionats en els següents casos:
En el cas de que concorrin 3 licitadors:
econòmica és inferior en més del 15% a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades,
calculada amb dos decimals. No obstan
de major quantia (quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquella mitjana).
Rodes UT sèrie 112/213
EMPRESA

Import del
preu unitari

Mitjana
aritmètica de
les ofertes
presentades

% de desviació
Import de
aritmètica

RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.
8,10
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE
1.244,90
-14,13
FERROCARRILES S.A.
LUCCHINI RS S.P.A.
6,03
Cap de les tres propostes rebudes, incorpora valors anormalment baixos i/o desproporcionats.
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En quant a les 100 unitats de les rodes de les UT113/114:
En el cas de que concorrin 3 licitadors:
Es considerarà que una oferta pot contenir valors anormals o
econòmica és inferior en més del 15% a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades,
de major quantia (quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquella mitjana).
Rodes UT sèrie 113/114
Import del
preu unitari

EMPRESA
RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR
FERROCARRILES S.A.
LUCCHINI RS S.P.A.

Mitjana
aritmètica de
les ofertes
presentades

% de desviació
Import de
aritmètica
10,90

DE

1.267,33

-18,96
8,06

RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.., presenta una
desviació que supera el 10%, per al còmput de la mitjana, es torna a calcular exclouen aquesta oferta.
Rodes UT sèrie 113/114
Import del
preu unitari

EMPRESA
CONSTRUCCIONES Y
FERROCARRILES S.A
LUCCHINI RS S.P.A.

AUXILIAR

DE

1.027,00

Mitjana
aritmètica de
les ofertes
presentades
1.198,25

% de desviació
Import de
aritmètica
-14,29
14,29

En el nou càlcul es desprèn que cap de les ofertes presentades, incorporen valors anormals i/o
desproporcionats
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subministrament de 16 setmanes, un termini de garantia de 6 mesos, i amb un import de:
,
100 rodes de les Unitats de Tren de la sèrie

,
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Adjudicació base
IVA 21 %
Total adjudicació:
Per ser l
present licitació, trobarunitari de cada tipus de roda, així com de de licitació,
considerant que la mateixa no és susceptible de contenir valors anormals o desproporcionats, acomplir
requisits de solvència previstos en la licitació.

Sr. Sònia Garcia Muñoz
Responsable de
de Material Mòbil
Signat digitalment

Vist i plau
Ester Garcia Torralbo
Directora Material Mòbil
Signat digitalment
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