Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
Servei Tècnic

VALORACIÓ OFERTES
Contracte: de subministrament, distribució i muntatge de mobiliari específic pel nou Centre
Logístic de Bombers (CLB) de la DGPEIS, distribuïts en 3 lots

El present informe analitza les ofertes incloses al sobre únic per a la contractació del subministrament,
distribució i muntatge de mobiliari específic pel nou Centre Logístic de Bombers (CLB) de la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments del Departament d’Interior (DGPEIS), amb
número d’expedient IT-2022-273. En concret es valoren les ofertes que han presentat les següents
empreses:
- AUBERT, S.A .
- PLASTIPOL, S.A.
- MECALUX, S.A.

(Lots 2, 3.)
(Lot 2.)
(Lot 1.)

De la documentació aportada per les empreses es desprèn que els productes oferts compleixen amb
els requisits tècnics exigits en el plec de prescripcions tècniques, per la qual cosa es procedeix a puntuar
les ofertes d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en el PCAP, que en aquest contracte són tot
criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules matemàtiques (100 punts) en tots tres lots.
1. Oferta econòmica: màxim 80 punts.
La puntuació màxima assolible per a l’oferta més avantatjosa en aquest apartat serà de 90 punts. Es
valora amb major puntuació qui ofereixi una oferta econòmica més avantatjosa per a l’Administració.
El càlcul d’aquest criteri es realitza d’acord amb la fórmula següent:

1
On:
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Puntuació del criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de licitació màxim del concepte que es valora

2. Reducció del termini de lliurament: màxim 10 punts.
Es valora amb major puntuació qui ofereixi un termini de lliurament inferior respecte dels 120 dies
fixats com a màxim. El càlcul d’aquest criteri es realitza d’acord amb la fórmula següent:
ó

10

é

ó

1 de 5

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
Servei Tècnic

3. Declaració d’ampliació de garantia: màxim 10 punts.
Es valora la declaració del licitador per la qual ofereix anys addicionals a la garantia inicial de 2
anys, a raó d’un punt per any ofert i fins a un màxim de 5 anys, essent el total de garantia dels
productes de fins a 7 anys. El licitador declara que ofereix una ampliació de garantia dels productes
objecte d’aquest contracte (a més de l’any de la garantia legal), i a comptar des de la data de
subministrament de l’article a les dependències del Servei Tècnic:
- 1 any d’ampliació de la garantia:
- 2 anys d’ampliació de la garantia:
- 3 anys d’ampliació de la garantia:
- 4 anys d’ampliació de la garantia:
- 5 anys d’ampliació de la garantia:

2 punts
4 punts
6 punts
8 punts
10 punts

LOT 1
Ofertes a valorar presentades per les empreses següents:
- MECALUX, S.A.

Un cop valorats individualment tots els criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques, les
puntuacions parcials i totals obtingudes per les empreses, segons el lot 1, són les següents:
Taula de la puntuació total de la oferta

LOT 1
EXP. IT 2022‐273 Mobiliari CLB Sobre únic

1. Oferta econòmica: (80 punts)

MECALUX, S.A.
Puntuació

80,00

2. Reducció del termini de lliurament (fins a 10 punts):
Reducció termini de lliurament inferior als 120 dies fixats
Puntuació màxima
10
Millor oferta
21 nº dies

nº dies
Puntuació

21
10,00

3. Garantia (fins a 10 punts):
Anys addicionals a la garantia inicial de 2 anys
Puntuació màxima
10
Millor oferta
5 nº anys

nº anys
Puntuació

5
10,00

Puntuació total de la oferta

100,00
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Taula de detall de la puntuació de la oferta econòmica
preu de la
IL= import oferta més
LOT

Subministrament i muntatge del mobiliari pel CLB

maxim
per Lot

1
MATERIAL D’EMMAGATZEMATGE: PRESTATGERIES
Puntuació maxima

33.355,52 €

avantatjosa
IVA no
inclòs

MECALUX, S.A.
preu ofert
IVA no
Puntuació
inclòs
29.633,00 € 29.633,00 €
80,00

80

En conseqüència, es proposa l’adjudicació del lot 1 a l’empresa MECALUX, S.A.

LOT 2
Ofertes a valorar presentades per les empreses següents:
- AUBERT, S.A.
- PLASTIPOL, S.A.
Un cop valorats individualment tots els criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques, les
puntuacions parcials i totals obtingudes per les empreses, segons el lot 2, són les següents:
Taula de la puntuació total de la oferta

LOT 2
EXP. IT 2022‐273 Mobiliari CLB Sobre únic

1. Oferta econòmica: (80 punts)

PLASTIPOL, S.A.
Puntuació

80,00

2. Reducció del termini de lliurament (fins a 10 punts):
Reducció termini de lliurament inferior als 120 dies fixats
Puntuació màxima
10
Millor oferta
20 nº dies

nº dies
Puntuació

20
10,00

3. Garantia (fins a 10 punts):
Anys addicionals a la garantia inicial de 2 anys
Puntuació màxima
10
Millor oferta
3 nº anys

nº anys
Puntuació

3
6,00

Puntuació total de la oferta

96,00
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Taula de detall de la puntuació de la oferta econòmica
preu de la
LOT

IL= import oferta més
maxim
avantatjosa

Subministrament i muntatge del mobiliari pel CLB

per Lot

2
MATERIAL D’EMMAGATZEMATGE: CONTENIDORS
Puntuació maxima

15.192,52 €

IVA no
inclòs

PLASTIPOL, S.A.
preu ofert
IVA no
Puntuació
inclòs
13.433,70 € 13.433,70 €
80,00

80

D’acord amb la documentació aportada per l’empresa AUBERT, S.A. es confirma que alguns dels
productes oferts no compleixen amb els requisits tècnics exigits en el plec de prescripcions tècniques,
per la qual cosa es proposa la seva exclusió.
Els motius son els següents: del banc de treball MG090 no s’ofereix cap informació del compliment de
les característiques exigides en el PPT, la caixa plàstica d'emmagatzematge amb obertura frontal
MG050 no compleix els paràmetres d’alçada, la caixa plàstica d'emmagatzematge amb obertura frontal
MG051 no compleix els paràmetres d’alçada, els perfils magnètics amb superfície MG070 han de venir
en bobines de 50 m (es demanen 3 unitats per un total de 150 m), el licitador l’ofereix en rotllos de 32
m (no especifica quantitats, hem d’entendre que subministrarà 3 unitats per tant 3x32m= 96m) clarament
inferior a la quantitat demanada.
En conseqüència, es proposa l’adjudicació del lot 2 a l’empresa PLASTIPOL, S.A.

LOT 3
Ofertes a valorar presentades per les empreses següents:
- AUBERT, S.A.
Un cop valorats individualment tots els criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques, les
puntuacions parcials i totals obtingudes per les empreses, segons el lot 3, són les següents:
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Taula de la puntuació total de la oferta

LOT 3
EXP. IT 2022‐273 Mobiliari CLB Sobre únic

1. Oferta econòmica: (80 punts)

AUBERT, S.A.
Puntuació

80,00

2. Reducció del termini de lliurament (fins a 10 punts):
Reducció termini de lliurament inferior als 120 dies fixats
Puntuació màxima
10
Millor oferta
1 nº dies

nº dies
Puntuació

1
10,00

3. Garantia (fins a 10 punts):
Anys addicionals a la garantia inicial de 2 anys
Puntuació màxima
10
Millor oferta
2 nº anys

nº anys
Puntuació

2
4,00

94,00

Puntuació total de la oferta

Taula de detall de la puntuació de la oferta econòmica
preu de la
IL= import oferta més
LOT

Subministrament i muntatge del mobiliari pel CLB

maxim
per Lot

3
MITJANS AUXILIARS
Puntuació maxima

4.541,54 €

avantatjosa
IVA no
inclòs

AUBERT, S.A.
preu ofert
IVA no
Puntuació
inclòs
4.104,13 € 4.104,13 €
80,00

80

En conseqüència, es proposa l’adjudicació del lot 3 a l’empresa AUBERT, S.A .

El Subdirector General Tècnic,
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