ANÀLISI DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇAT FÓRMULES (Sobre 3)
OBJECTE: Lots de Nadal 2021
EXPEDIENT: 14916529
SOCIETAT: TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A., FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A. i
PROJECTES I SERVEIS DE MOBLITAT, S.A. (en conjunt, "TMB")

Licitació convocada per procediment obert no harmonitzat amb un Valor estimat de
contracte (VEC) de 560.940,00 Euros (IVA exclòs).
1. Resum d’ofertes
Efectuada l’obertura del sobre 3 -proposta econòmica- el resum d’ofertes és:
Licitador
Supermercados Llobet, S.A
Distribuciones del Jamón Cerezo, S.L

PBL sense IVA

Import
sense IVA
549.231,00 €
558.455,80 €

Desv.
-1,21 %
0,45 %
555.940,00 €

Desv.: desviació respecte al PBL

S’observa que l’oferta de Distribuciones del Jamón Cerezo, S.L. es troba per sobre del PBL sense
IVA i, per tant, queden descartats.

2. Anàlisi d’ofertes anormalment baixes
S’analitza per determinat si existeix oferta anormalment baixa segons els plecs de la licitació i
segons l’art. 85, Reial Decret 1098/2001:

Licitador
Supermercados Llobet, S.A

Import
sense IVA
549.231,00 €

PBL sense IVA

Desv.
-1,21 %
555.940,00 €

Desv.: desviació respecte al PBL
Aplicant el punt 1, es comprova que l’oferta no és anormalment baixa.

3. Detall de puntuacions
Dins dels criteris avaluables mitjançat fórmules figura 2 subcriteris:
3.1 Preu. S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que
sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost
base de licitació. Per la resta de licitadors, la distribució de la puntuació es farà aplicant la
següent fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 = 𝟔𝟎 ×

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎

El resultat és:
Licitador
Supermercados Llobet, S.A

Import
sense IVA
549.231,00 €

Punts
60

3.2. Respecte del local (màxim 10 punts). Es valorarà:
- Disposar de zona de càrrega i descàrrega per aturar-hi el vehicle, a 20 metres del
local: 6 punts.
Cada 20 metres més decreixerà la puntuació 0,5 punts.
- Proximitat del local a 200 metres d’una parada de metro o bus. 4 punts.
Cada 100 m decreixerà la puntuació 0,5 punts.
El proveïdor haurà de certificar aquestes dues informacions.

Licitador

Zona
càrrega/descàrrega

Supermercados Llobet, S.A

Local 1: 18m
Local 2: 5m

Proximitat
local a 200m Punts
parada de m/b
Local 1: 200 m
10
Local 2: 180 m

4. Puntuació total
Licitador

3.1

3.2

TOTAL

Supermercados Llobet, S.A

60

10

70

Es proposa:
- Excloure a Distribuciones del Jamón Cerezo, S.L. per presentar una oferta per sobre del
PBL.
- Acceptar les propostes avaluables mitjançant fórmules i classificar-les amb la puntuació
de l’apartat anterior.
- Adjudicar la licitació 14916529 a la proposta presentada per l’empresa Supermercados
Llobet, S.A en base a la puntuació del sobre 3 per un import de 549.231,00 € per a un
període des de la formalització del contracte fins el 20 de gener de 2022.

23 de setembre de 2021
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