PONÈNCIA TÈCNICA RELATIVA AL PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT PER AL
SUBMINISTRAMENT DE DIFERENTS ARTICLES D’HIGIENE PERSONAL PER A LA
COMPOSICIÓ DELS LOTS HIGIÈNICS DE L’ANY 2016 (Expedient PO SU 0153/2016)
Per tal de procedir al subministrament de diferents articles d’higiene personal per a la
composició de lots higiènics a lliurar durant l’any 2016 es va formalitzar l’expedient número
PO SU 0153/2016.
En data 11 d’abril de 2016, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció –en endavant CIRE- va
aprovar l’inici de l’expedient. El valor estimat del contracte, amb inclusió de les possibles
modificacions contractuals, es va establir en 143.978,81 €, iva exclòs, tal com es detalla a
l’apartat B del quadre de característiques del Plec de clàusules particulars aprovat per la Mesa
de contractació de CIRE en data 11 d’abril de 2016.
El termini per a la presentació de les peticions per participar va finalitzar el passat dia 25
d’abril de 2016 a les 14:00 hores i van mostrar presentar oferta les següents empreses:


BRECAMP, S. A.

Els passat dia 27 d’abril de 2016, la Mesa de contractació de l’expedient 0153/2016 va
procedir a la qualificació prèvia de la documentació presentada per aquesta empresa en els
sobres A i B de documentació. Analitzat el contingut dels sobres, es troba conforme a les
prescripcions demanades i es lliuren a l’òrgan tècnic.
Finalment, el dia 4 de maig de 2016 i en acte públic portat a terme a la primera planta de la
seu de CIRE, es va procedir a l’obertura del sobre C corresponent a la proposició econòmica o
de qüestions avaluables automàticament.
Aquesta ponència s’estructura en les següents fases:
A. Criteris de valoració a aplicar a aquesta licitació.
B. Aplicació dels criteris de valoració subjectiva a les proposicions del sobre B.
C. Aplicació dels criteris de valoració objectiva a les proposicions del sobre C.
A) CRITERIS DE VALORACIÓ A APLICAR A AQUESTA LICITACIÓ:
1. Criteris de valoració de qüestions objectives i avaluables de manera automàtica.
1.1. Oferta econòmica. 80 punts
2. Valoració de qüestions tècniques relacionades amb la prestació del servei i/o
subministrament i avaluables mitjançant un judici de valor. (Fins a 15 punts.)
2.1 Adaptabilitat de determinats articles al mitjà penitenciari, en el sentit de suposar un menor
perill per a la seguretat penitenciària (Fins a 7.5 punts). Els articles objecte d’aquesta valoració
seran els següents:
- 1210008: Raspall de dents (fins a 3.5 punts).
- 1210011: Pinta de plàstic (fins a 3 punts).
- 1210012: Raspall de cabell per a senyores (fins a 1 punt).
2.2 Durabilitat dels articles, avaluable segons la seva composició qualitativa i/o el seu embolcall.
(Fins a 7.5 punts). Els articles objecte d’aquesta valoració seran els següents:
- 1210001: Maquinetes d’afaitar (fins a 2 punt).
- 1210008: Raspall de dents (fins a 2 punt).
- 1210002: Pasta d’afaitar 150 ml (fins a 1,5 punt).
- 1210006: Dentifrici 75 ml (fins a 1 punt).
- 1210014: Paquet de compreses (fins a 1 punt).
No es valoraran las ofertes d’aquells licitadors que no obtinguin una puntuació superior als 9 punts
dels 15 possibles en aquest apartat 2.
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3. Millores ofertades: (Fins a 5 punts.)
3.1 Increment del volum ofertat ( en ml ) de determinats articles respecte el volum requerit segons
els plecs (Fins a 2.5 punts). Els articles objecte d’aquesta valoració seran els següents:
- 1210004: Gel-xampú de 750 ml (fins a 1 punt). Màxim que es podrà ofertar 1 litre. Les ofertes
per sobre no es tindran en compte.
- 1210006: Dentifrici 75 ml (fins a 1 punts). Màxim que es podrà ofertar és 125 ml. Les ofertes
per sobre no es tindran en compte.
- 1210019: Llet hidratant 500 ml (fins a 0.5 punts). Màxim que es podrà ofertar 750 ml. Les
ofertes per sobre no es tindran en compte.
3.2 Increment del nombre d’articles que es lliuraran respecte el nombre d’articles requerits segons
els plecs (Fins a 2.5 punts.

B) APLICACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ A LES PROPOSICIONS DEL SOBRE B
Per determinar la valoració assignada a l’empresa licitadora en els diferents criteris relatius a
les prescripcions de les fitxes tècniques i mostres s’ha tingut en compte el següent:
- Si l’adaptabilitat al mitjà penitenciari dels articles que són objecte d’aquesta valoració és
òptima (per suposar un menor perill per la seguretat penitenciària) la valoració
atorgada és del 100,00% de la puntuació a atorgar. Si aquella és molt bona, del
75,00% i si és únicament bona, de les 2/3 parts.
- Si la durabilitat dels articles que són objecte d’aquesta valoració, segons la seva
composició qualitativa i/o el seu embolcall és òptima, la valoració atorgada és del
100,00% de la puntuació a atorgar. Si aquella és molt bona, del 75,00% i si és
únicament bona, de les 2/3 parts.
En aplicació d’aquests paràmetres, la puntuació obtinguda per l’empresa licitadora en aquesta
fase és la següent:
2) VALORACIONS TÈCNIQUES
Adaptabilitat al mitjà penitenciari
Raspall de dents
Pinta de plàstic
Raspall de cabell
Durabilitat dels articles, composició, embolcall
Maquinetes d'afaitar
Raspall de dents
Pasta d'afaitar 150 ml
Dentifrici 75 ml
Paquet de compreses

ÒPTIMA
BONA
BONA

3,50
2,00
0,66

MOLT BONA
MOLT BONA
BONA
BONA
MOLT BONA

1,50
1,50
1,00
0,66
0,75

La puntuació total és de 11,57 punts, superior als 9 punts que es requereixen a l’Annex 9 del
PCAP per superar aquesta fase de valoració.
C) APLICACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ A LES PROPOSICIONS DEL SOBRE C
Els criteris a valorar de forma objectiva i que s’han d’ofertar dins dels sobre C són:
- L’oferta econòmica.
- Les millores ofertades.
L’empresa licitadora presenta únicament dins del sobre C de documentació l’Annex 10 del
PCAP amb la corresponent oferta econòmica, sense cap més document que sigui objecte de
valorar com a millora.
L’import econòmic de l’oferta és inferior al preu de licitació per la qual cosa la seva oferta,
única presentada en aquest expedient, obté els 80 punts a atorgar.
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Així doncs, analitzat el contingut de l’oferta econòmica i característiques tècniques dels
articles a valorar la puntuació total obtinguda per l’empresa BRECAMP, S. A. és la següent:
BRECAMP, S. A.
OFERTA
PUNTUACIÓ
125.342,89 €
80,00

1) OFERTA ECONÒMICA
Import de l'oferta econòmica
2) VALORACIONS TÈCNIQUES
Adaptabilitat al mitjà penitenciari
Raspall de dents
Pinta de plàstic
Raspall de cabell
Durabilitat dels articles, composició, embolcall
Maquinetes d'afaitar
Raspall de dents
Pasta d'afaitar 150 ml
Dentifrici 75 ml
Paquet de compreses

ÒPTIMA
BONA
BONA

3,50
2,00
0,66

MOLT BONA
MOLT BONA
BONA
BONA
MOLT BONA

1,50
1,50
1,00
0,66
0,75

NO
NO
NO

0,00
0,00
0,00

NO

0,00

3) MILLORES OFERTADES
Increment del volum ofertat en alguns articles
Gel-xampú de 750 ml
Dentifrici 75 ml
Llet hidratant 500 ml
Increment del nombre d'articles a lliurar
Increment del nombre d'articles a lliurar
respecte el nombre d'articles requerits en aquest
plec
PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA

91,57

Donat que únicament s’ha presentat una empresa a aquesta licitació, la seva oferta en cap
cas es pot considerar com desproporcionada i/o anormal segons la fórmula establerta en el
PCAP ja què no es pot aplicar una mitjana aritmètica ni, conseqüentment, la desviació de la
puntuació respecte la mitjana.
Així doncs, vist tot l’anterior i que l’empresa ha superat la puntuació mínima exigida, es
proposa adjudicar aquesta licitació consistent en el subministrament d’articles d’higiene
personal per a la configuració de lots higiènics a lliurar als centres penitenciaris i educatius de
Catalunya a l’empresa BRECAMP, S. A.
El període de vigència del contracte s’estableix entre la data de la seva signatura i com a
màxim el 31 de març de 2017.
Barcelona, 4 de maig de 2016
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