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INFORME DE VALORACIÓ
ECONÒMICA I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
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ANTECEDENTS

En data 10/04/19 es va publicar la licitació del procediment obert ref. PO41/19 per a la contractació
del servei d’inventariat dels recanvis de material mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
amb un import de licitació de:
Licitació Base
Iva 21%
Total Licitació:

181.600,00€
38.136,00€
219.736,00€

Valor estimat

181.600,00€

La data de presentació d’ofertes va expirar el 26/04/2019, amb la presentació de les següents
propostes:
EMPRESA
CORE SOLUTIONS, S.L.
SERVITEC RADYAL S.L.
QUALICONSULT
INTERVALOR CONSULTING GROUP, S.A.
ESTEBAN COSTA, S.L.

La data de l’obertura del SOBRE A, es va realitzar a data 30/04/2019, i la resolució en data
07/05/2019.
Atès que en els criteris d’adjudicació la ponderació es va determinar amb criteris automàtics
(objectius), amb un 90% sobre el preu, un 10% sobre criteris objectius socialment responsables; es
procedeix a homogeneïtzar la documentació rebuda; ja que les propostes, presenten una pregunta
binaria sobre la disposició d’un pla d’igualtat, o una resposta numeral, sobre la disposició del
nombre de dones a l’execució del contracte, o de persones contractades en situacions de risc
d’excussió social, no oferint mes informació sobre el particular, aspecte el qual des de l’Àrea tècnica
es considera insuficient, i es procedeix a sol·licitar aclariments.
En data 29/05/2019Es tramés un escrit a totes les empreses que van presentar proposta, per tal de
que presentin la documentació acreditativa sobre els punts abans esmentats.
En aquest sentit, les empreses QUALICONSULT, INTERVALOR CONSULTING GROUP, S.A. en data
30/05/2019, presenten la documentació requerida, essent aquesta conforme.
En quant a les empreses CORE SOLUTIONS, S.L., SERVITEC RADYAL S.L., i ESTEBAN COSTA, S.L, ho fan
en data 31/05/2019., dins del termini establert, constatant que aporten la documentació sol·licitada;
essent aquesta conforme.
Totes les propostes rebudes acrediten el compliment dels requeriments tècnics definits en els plecs;
conseqüentment el resultat és el següent:
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SOBRE
A

VALORACIÓ
TÈCNICA

SOBRE B
IMPORT (IVA Exclòs)

CORE SOLUTIONS, S.L.

Admesa

Admesa

135.800,00€

SERVITEC RADYAL S.L.

Admesa

Admesa

144.300,00€

QUALICONSULT

Admesa

Admesa

139.616,00€

INTERVALOR CONSULTING GROUP, S.A.

Admesa

Admesa

132.000,00€

ESTEBAN COSTA, S.L.

Admesa

Admesa

180.600,00€

EMPRESA

2

VALORACIÓ ECONÒMICA

El criteris d’adjudicació per aquest a licitació són criteris avaluables de forma automàtica 100 punts,
és a dir criteris automàtics (objectius) distribuïts en:
Criteris d’adjudicació de la licitació -100% criteris automàtics (objectius)
Preu: fins a 90 punts
Criteris socialment responsables de valoració objectiva: fins a 10 punts
Abans de la valoració econòmica, es procedeix a comprovar si les propostes són susceptibles de
contenir valors anormals o desproporcionats , i al no superar en forma de baixa el 15% de la mitjana
aritmètica de les ofertes admeses, es conclou que cap de les dues ofertes ni és desproporcionada, ni
conté valors anormals.
Seguidament es procedeix a efectuar la valoració dels criteris d’adjudicació d’acord amb:

Valoració econòmica: fins a 90 punts segons la fórmula següent:
Preu de l’oferta més econòmica
Puntuació atorgada = 90 x
Preu de la oferta que es puntua
Efectuada la valoració econòmica de les ofertes rebudes, el resultat obtingut és el següent:
Valoració econòmica: fins a 90 punts
IMPORT
EMPRESA
(IVA Exclòs)
CORE SOLUTIONS, S.L.
135.800,00€
SERVITEC RADYAL S.L.
144.300,00€
QUALICONSULT
139.616,00€
INTERVALOR CONSULTING GROUP, S.A.
132.000,00€
ESTEBAN COSTA, S.L.
180.600,00€

Puntuació
87,48
82,33
85,09
90,00
65,78
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Seguidament es procedeix a avaluar:
Altres criteris objectius: criteris socialment responsables: fins a 10 punts.
Criteris relatius a la igualtat de gènere: fins a 5 punts
1.1. Proposta relativa a la incorporació de dones a l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte:
fins a 4 punts.
Es donarà la màxima puntuació a la proposta que presenti un major nombre de dones a l’execució
del servei i, a la resta, se les assignarà la puntuació proporcional.
CORE SOLUTIONS, S.L. per aquest apartat, manifesta que incorpora una dona per a l’execució del
contracte; i presenta una declaració responsable.
SERVITEC RADYAL S.L., per aquest apartat, acredita la disposició de dos dones per a l’execució del
contracte, una persona Directora de projectes, i una altre persona Experta en SAP; aporta contracte
de treball, i titulació.
QUALICONSULT acredita la disposició d’una dona per a l’execució del contracte, aportant contracte
de treball.
INTERVALOR CONSULTING GROUP, S.A., presenta una declaració responsable en la que manifesta la
disposició d’una dona per a l’execució del contracte.
ESTEBAN COSTA, S.L., manifesta no disposar de cap dona per a l’execució del contracte. No obstant
en els aclariments sol·licitats, acredita mitjançant contracte de treball l’aportació d’una dona per a
l’objecte del contracte.
El resum de les propostes, és el següent:
Proposta relativa a la incorporació de dones a l’equip de treball, fins 4 punts
EMPRESA
CORE SOLUTIONS, S.L.
SERVITEC RADYAL S.L.
QUALICONSULT
INTERVALOR CONSULTING GROUP, S.A.
ESTEBAN COSTA, S.L.

Nombre de dones a
l’execució contracte

Puntuació

1
2
1
1
1

2
4
2
2
2

1.2 Proposta relativa al pla d’igualtat: s’assignarà un punt als licitadors que acreditin disposar d’un
pla d’igualtat aprovat i en vigor.

CORE SOLUTIONS, S.L. per aquest apartat, manifesta que disposa, i acredita documentalment un pla
d’igualtat de gènere.
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SERVITEC RADYAL S.L., per aquest apartat, manifesta que disposa, i acredita mitjançant declaració
responsable d’un pla d’igualtat de gènere.
QUALICONSULT per aquest apartat, manifesta que disposa d’un pla d’igualtat, i presenta una
declaració responsable en la que acredita disposar-lo.
INTERVALOR CONSULTING GROUP, S.A., ni manifesta disposar d’un pla d’igualtat, ni presenta cap
documentació addicional.
ESTEBAN COSTA, S.L., per aquest apartat, manifesta que no disposa, ni acredita documentalment un
pla d’igualtat de gènere.
El resum de les propostes, és el següent:
Proposta relativa al pla d’igualtat, fins 1 punt
EMPRESA
CORE SOLUTIONS, S.L.
SERVITEC RADYAL S.L.
QUALICONSULT
INTERVALOR CONSULTING GROUP, S.A.
ESTEBAN COSTA, S.L.

Pla d’igualtat aprovat,
i en vigor

Puntuació

Si
SI
SI
No
No

1
1
1
0
0

2) Criteris socialment responsables: fins a 5 punts

2.1. Proposta relativa al foment de la inserció laboral de persones en situacions de risc d’exclusió
social.
Es donarà la màxima puntuació al licitador que acrediti un major nombre de persones contractades
en situacions de risc d’exclusió social. A la resta, se les puntuarà proporcionalment.
CORE SOLUTIONS, S.L. Per aquest apartat, ni manifesta, ni acredita documentalment disposar de
persones contractades en risc d’exclusió social.
SERVITEC RADYAL S.L. Per aquest apartat, ni manifesta, ni acredita documentalment disposar de
persones contractades en risc d’exclusió social.
QUALICONSULT, Per aquest apartat, manifesta disposar de dues persones en risc d’exclusió social, i
acredita mitjançant contracte de treball.
INTERVALOR CONSULTING GROUP, S.A. Per aquest apartat, manifesta mitjançant una declaració
responsable que posarà a disposició del contracte, una persona amb risc d’exclusió social, per fer
tasques de suport a l’equip assignat a l’objecte del contracte.
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ESTEBAN COSTA, S.L. Per aquest apartat, manifesta no disposar de persones en situacions d’exclusió
social. No obstant en els aclariments sol·licitats, acredita mitjançant contracte de treball l’aportació
d’una persona en situació d’atur de llarga durada major de 45 anys per a l’objecte del contracte.
El resum de les propostes, és el següent:
Proposta relativa al foment de la inserció laboral de persones en situacions de
rics d’exclusió social, fins a 5 punts
EMPRESA

Nombre de persones
inserció

Puntuació

0
0
2
1
1

0
0
5
2,5
2,5

CORE SOLUTIONS, S.L.
SERVITEC RADYAL S.L.
QUALICONSULT
INTERVALOR CONSULTING GROUP, S.A.
ESTEBAN COSTA, S.L.

3. CONCLUSIONS
El resum final de les proposicions rebudes i el resultat de les valoracions ha estat el següent:

EMPRESA

Resultat
sobre A

CORE SOLUTIONS, S.L.
SERVITEC RADYAL S.L.
QUALICONSULT
INTERVALOR CONSULTING GROUP, S.A.
ESTEBAN COSTA, S.L.

Admesa
Admesa
Admesa
Admesa
Admesa

CRITERIS D’AJUDICACIÓ
Pla
Foment
PUNTUACIÓ
Incorporació
Preu: 90
d’igualtat: inserció
TOTAL
dones: 4
1 punts
laboral: 5
punts
punts
punts
90,48
87,48
2
1
0
87,33
82,33
4
1
0
93,09
85,09
2
1
5
94,50
90,00
2
0
2,5
70,28
65,78
2
0
2,5

En conseqüència, es proposa l’adjudicació de la contractació del servei d’inventariat dels recanvis
de material mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a l’empresa INTERVALOR
CONSULTING GROUP, S.A per un import de:

Adjudicació Base
Iva 21%
Total Adjudicació:

132.000,00€
27.720,00€
159.720,00€

per ser l’empresa que ha obtingut la millor puntuació en l’aplicació dels criteris d’adjudicació de la
present licitació, trobar-se per sota de l’import de licitació, i acomplir els requisits establerts per FGC,
segons l’anàlisi precedent, i sempre que acrediti el compliment dels requisits de solvència.
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Les característiques i avantatges determinants perquè l’oferta de l’empresa INTERVALOR
CONSULTING GROUP, S.A sigui la que obté millor puntuació són les següents:
-

La proposició presentada acompleix amb els requeriments establers per FGC per aquesta
licitació.

-

Es l’oferta que mes puntuació ha obtingut en l’aplicació dels criteris d’adjudicació: incorpora
una 1 dona a l’equip de treball, així com una persona en situació de risc d’exclusió social.

-

Oferta que millora econòmicament l’import de licitació en -49.600,00€, ( 27,31%).

Cap de l’Oficina Administrativa de Material mòbil

Directora Material Mòbil i
Presidenta de la Mesa de Contractació

Jordi Oliva
Buenaventura - DNI
46113276R (AUT)
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