Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció de Serveis
PONÈNCIA TÈCNICA de l’expedient GEEC JU 2017 416, relatiu al subministrament,
distribució, instal·lació i muntatge d’un elevador telescòpic (toro) elèctric destinat
al centre penitenciari de Brians 1.

El procediment d’adjudicació és un procediment obert, amb mesures de gestió eficient. La
licitació es convoca per satisfer les necessitats del centre penitenciari de Brians 1 d’un
elevador telescòpic compacte (toro) elèctric.
A la licitació s’han presentat les empreses licitadores següents:
-

Envirocat
Serveis Panella

Cap empresa ha presentat oferta per sobre del preu de licitació (sense IVA)
Els càlculs de les ofertes econòmiques s’han fet sense tenir en compte l’IVA.
Procedim a la verificació de les ofertes presentades. En aquest sentit, cal dir que les
ofertes presentades compleixen els requisits indicats en el plec, cosa que acrediten
correctament amb documentació tècnica, per tant no s’exclou cap oferta i es procedeix a
la seva valoració.
A fi i a efecte de calcular la puntuació de les ofertes, es comprova que el declarat a les
ofertes, d’acord a l’Annex 5-A, es troba degudament acreditat amb tota la documentació i
els catàlegs aportats.
Aquest expedient està basat només en criteris de valoració amb aplicació de fórmules
automàtiques.
1. Oferta econòmica (el preu). Fins a 60 punts.
2. Ubicació del taller de reparació des del qual s’atendrà al Centre Penitenciari. Fins a 5
punts.
3. Temps de resposta en el cas d’avaria del vehicle (presència de tècnic qualificat al
centre per avaluar i resoldre, si és possible, l’avaria). Fins a 5 punts.
4. Millores en el termini de garantia dels vehicles (no només bateria). Fins a 10 punts.
5. Prestacions addicionals de l’elevador. Fins a 20 punts.

1. Oferta econòmica (el preu). Fins a 60 punts.
D’acord amb el criteri establert, la puntuació de les ofertes presentades, ha estat la
següent:
Empreses
licitadores
Envirocat
Serveis Panella

Preu de l’oferta
(sense IVA)

Puntuació

26.950,00 €
28.500,00 €

60,00
56,74
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2. Ubicació del taller de reparació des del qual s’atendrà al Centre Penitenciari.
Fins a 5 punts.
-

Si el licitador disposa de com a mínim un taller a una distància de fins 60 km:
5 punts
Si el taller o tallers s’ubiquen a un distància entre 61 i 100 km: 4 punts
Si el taller o tallers s’ubiquen a un distància entre 101 i 160 km: 3 punts
Si el taller o tallers s’ubiquen a un distància entre 161 i 200 km: 2 punts
Si el taller o tallers s’ubiquen a un distància entre 201 i 250 km: 1 punt
Si el taller s’ubica a distància de 251 km o superior: 0 punts

D’acord amb el criteri establert, la puntuació resultant dels valors obtinguts és la
següent:
Empreses
licitadores

Ubicació del
taller

Puntuació

Envirocat
Serveis Panella

Fins a 60 km
Fins a 60 km

5
5

3. Temps de resposta en el cas d’avaria del vehicle (presència de tècnic qualificat
al centre per avaluar i resoldre, si és possible, l’avaria). Fins a 5 punts.
Puntuació obtinguda en els criteris que es detallen tot seguit:
-

El mateix dia laborable (si l’avís es fa abans e les 10 del matí): 5 punts
Dia laborable següent a l’avís: 3 punts
Dos dies laborables després de l’avís: 0 punts
El temps màxim de resposta és de 48 hores.

D’acord amb el criteri establert, la puntuació resultant dels valors obtinguts és la
següent:
Empreses
licitadores
Envirocat
Serveis Panella

Temps resposta
en cas d'avaria

Puntuació

Mateix dia laborable
Mateix dia laborable

5
5

4. Millores en el termini de garantia dels vehicles (no només bateria). Fins a 10
punts.
Puntuació obtinguda en els criteris que es detallen tot seguit:
- Més de 3 anys de garantia: 10 punts
- 3 anys de garantia: 7 punts
- 2 anys de garantia: 5 punts
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D’acord amb el criteri establert, la puntuació resultant dels valors obtinguts és la
següent:
Empreses
licitadores
Envirocat
Serveis Panella

Termini
de garantia

Puntuació

2 anys
3 anys

5
7

5. Prestacions addicionals de l’elevador. Fins a 20 punts.

Puntuació obtinguda en els criteris que es detallen tot seguit:
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Capacitat de càrrega nominal igual o superior a 2.000 kg: 6 punts.
Potència nominal del motor d’elevació igual o superior a 9 kW : 6 punts.
Velocitat de translació amb càrrega (màxim 4 punts)
- Velocitat de translació amb càrrega igual o superior a 16 km/h: 4 punts
- Velocitat de translació amb càrrega igual o superior a 14 km/h però
inferior a 16 km/h: 2 punts
Velocitat elevació amb càrrega igual o superior a 0,4 m/s: 1 punt.
Velocitat elevació sense càrrega igual o superior a 0,6 m/s: 1 punt.
Velocitat descens amb càrrega igual o superior a 0,5 m/s; 1 punt.
Velocitat descens sense càrrega igual o superior a 0,4 m/s. 1 punt

D’acord amb el criteri establert, la puntuació resultant dels valors obtinguts és la
següent:

Empreses
licitadores
Envirocat
Serveis Panella

Capacitat
Velocitat Velocitat Velocitat Velocitat Velocitat
Potencia
de
translació elevació elevació descens descens
del motor
TOTAL
càrrega
amb
amb
sense
amb
sense
d'elevació
nominal
càrrega càrrega càrrega càrrega càrrega

6
0

6
6

4
4

1
1

1
1

1
1

1 (*)
1 (*)

20
14

(*) Cap de les dues empreses licitadores declara, en l’Annex 5-A aportat, el concepte de
“velocitat de descens sense càrrega”. Malgrat això, es procedeix a la seva valoració, atès
que a la documentació annexada a l’oferta, es comprova clarament aquest concepte.
Tot i això, en cas que no s’hagués valorat aquest concepte, el resultat final en quant a la
posició de les empreses en el resultat final de la ponència, no es veuria alterat.
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Valor anormal o desproporcionat
Cap de les ofertes es troba en supòsit de valor anormal o desproporcionat, s’adjunta
quadre de valoració, on es pot comprovar que cap de les tres ofertes no compleix el
primer supòsit (que l’oferta obtinguda per preu sigui inferior a la mitjana de les ofertes
econòmiques presentades en un percentatge superior al 10%) previst per al càlcul
d’aquest tipus d’oferta.
Mitjana ofertes
presentades
27.725,00 €
Empreses
licitadores
Envirocat
Serveis Panella

10% de la
mitjana
2.772,50 €

Preu de l'oferta
per sota de:
24.952,50 €

Preu de l'oferta

Comprovació 1r supòsit

26.950,00 €
28.500,00 €

No està per sota del límit
No està per sota del límit

Puntuació total

Empreses
licitadores
Envirocat
Serveis Panella

Preu de
l’oferta
(sense IVA)

Ubicació
del taller

Temps de
resposta
en cas
d'avaria

60,00
56,74

5
5

5
5

Termini
Prestacions
de garantia addicionals
5
7

L’oferta que rep la millor puntuació és la presentada per ENVIROCAT.

CPISR-1 C Javier
Garro Monte

Signat digitalment per CPISR-1 C
Javier Garro Monte
Data: 2017.09.28 13:54:12 +02'00'

El responsable d’Avaluació d’Equipaments i Logística

20
14

TOTAL
95,00
87,74

