Informe d’avaluació econòmica
procediment obert

INFORME DE VALORACIÓ
ECONÒMICA I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

DEL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT REF.PO16/19
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SUBSTITUCIÓ,
INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA DE 7 ESCALES MECÀNIQUES A LA XARXA
DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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1

ANTECEDENTS

En data 25/03/19 es va publicar la licitació del procediment obert harmonitzat ref. PO16/19 per a la
contractació del subministrament per la substitució, instal·lació i posada en marxa de 7 escales
mecàniques a la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb un import de licitació de:
Licitació Base
Iva 21%
Total Licitació:

1.274.000,00€
267.540,00€
1.541.540,00€

Valor estimat

1.274.000,00€

La data de presentació d’ofertes va finalitzar el 03/05/2019, amb la presentació de les següents
propostes:
LICITADOR
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.
La data de l’obertura del SOBRE A, es va realitzar a data 07/05/2019, i la resolució en data
09/05/2019. Finalment en data 16/05/2019, en sessió pública es procedeix a la lectura del sobre A, i
a l’obertura del sobre B

LICITADOR
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.

2

SOBRE
A
Admesa

SOBRE B
IMPORT (IVA
Exclòs)
1.127.421,91€

VALORACIÓ ECONÒMICA

El criteris d’adjudicació per aquest a licitació són criteris avaluables de forma automàtica 100 punts,
es a dir criteris automàtics (objectius) distribuïts en:

Criteris d’adjudicació de la licitació -100% criteris avaluables de forma automàtica
Criteris avaluables de forma automàtica (preu): 90 punts
Criteris tècnics objectius: 10 punts
(Reducció termini de lliurament: fins a 5 punts)
(Reducció termini posada en marxa: fins a 5 punts)

Cal afegir que per aquesta licitació no s’admeten variants, i es composa d’un únic lot.
Es constata que l’oferta rebuda acompleix amb tots els requeriments tècnics estipulats en els plecs.
També es comprova que l’empresa ofertant està donada d’alta i amb vigor en el sistema de
classificació tecnològica per a l’homologació d’escales mecàniques HM02/16 de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya.
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El resum de les propostes tècnicament admeses son les següents:
LICITADOR
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.

OFERTA
SOBRE A VALIDADA
TECNICAMENT
Admesa
Admesa

SOBRE B
IMPORT (IVA
exclòs)
1.127.421,91€

Abans de la valoració econòmica, es procedeix a la comprovació de les propostes que puguin ser
susceptibles de contenir valors anormals o desproporcionats.
Quan la licitació sigui valorada únicament amb el criteri econòmic, es consideraran ofertes amb
valors anormals o desproporcionats, les que resultin incloses en aplicació de les formules
polinòmiques següents:
• Quan es presentin un o dos licitadors :
Oi < 0,75 x PC
On:
Oi = cadascuna de les ofertes econòmiques
PC = Pressupost base de licitació
VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
Oi
PC= Pressupost
Import ofertes
base de licitació
EMPRESA
en €
(IVA exclòs)
(IVA exclòs)
1.127.421,91€
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.
1.274.000,00€

% de l’oferta /
Pressupost base
-11,51%

Atès que la única proposta rebuda no incorre en valors anormals o desproporcionats; seguidament
es procedeix a efectuar la valoració dels criteris d’adjudicació d’acord amb:
a) Criteris avaluables de forma automàtica: (preu) fins a 90 punts
Els criteris objectius, avaluables de forma automàtica, fins a un màxim de 90 punts, s’aplicaran
respecte l’oferta econòmica. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa
respecte el pressupost de licitació.
Al licitador que iguali el pressupost de licitació, obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 90 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:
Millor oferta (més econòmica)
__________________________ x 90= Puntuació oferta
Oferta
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Efectuada la valoració econòmica de la única oferta rebuda, el resultat obtingut és el següent:
a) Criteris avaluables de forma automàtica (preu): 90 punts

EMPRESA
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.

IMPORT
(IVA Exclòs)
1.127.421,91€

Puntuació
90,00

Seguidament es procedeix a avaluar:
b) Criteris tècnics objectius: 10 punts

-Reducció en el termini del subministrament: 5 punts.
Al licitador que oferti el menor termini se li assignarà la màxima puntuació, això és, 5 punts. A la
resta, se li assignarà la puntuació que resulti d’aplicació de la següent fórmula::
Menor número de dies
__________________________ x 5 = Puntuació oferta
Número de dies oferta
Segons l’apartat 5.3- Planificació del plec de prescripcions tècniques, es consigna el següent:
“ L’inici dels treballs seran comunicats a l’adjudicatari amb una antelació de 5 mesos (per al procés de
fabricació de les unitats)”.
En aquest sentit la proposta de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., presenta un termini de 70 dies en
front dels 150 dies (5 mesos) definits en els plecs

-Reducció en el termini de posada en marxa: 5 punts
Al licitador que oferti el menor termini se li assignarà la màxima puntuació, això és, 5 punts.
A la resta, se li assignarà la puntuació que resulti d’aplicació de la següent fórmula
Menor número de dies
__________________________ x 5 = Puntuació oferta
Número de dies oferta
Segons l’apartat 5.3- Planificació del plec de prescripcions tècniques, es consigna el següent:
“La planificació particular d’execució per a cada escala serà de 6 setmanes”.
Motiu el qual rep els 5 punts que s’atorguen a aquest criteri.
En aquest sentit la proposta de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., presenta un termini de 33 dies en
front dels 42 dies (6 setmanes) definides en els plecs
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Motiu el qual rep els 5 punts que s’atorguen a aquest criteri.
b) Criteris tècnics objectius: 10 punts
Reducció en el termini
Reducció en el
del subministrament: 5 termini de posada en Puntuació
punts
marxa: 5 punts

EMPRESA
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.

5,00

5,00

10,00

3. CONCLUSIONS
El resum final de les proposicions rebudes i el resultat de les valoracions ha estat el següent:
Total criteris d’adjudicació
CRITERIS D’AJUDICACIÓ
EMPRESA

THYSSENKRUPP
ELEVADORES, S.L.U.

Criteris tècnics objectius: 10 punts

Resultat
sobre A

Validació
oferta
tècnica

Preu: 90 punts

Admesa

Admesa

90

Reducció en el
termini del
subministrament:
5 punts.

5

Reducció en el
termini de
posada en
marxa: 5 punts

5

PUNTUACIÓ
TOTAL

100

En conseqüència, es proposa l’adjudicació sempre que acrediti acomplir els requisits de solvència
establerts al Plec de Clàusules Administratives, del subministrament per la substitució, instal·lació i
posada en marxa de 7 escales mecàniques a la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
a l’empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., per un import de:
Adjudicació Base
Iva 21%
Total Adjudicació:

1.127.421,91€
236.758,60€
1.364.180,51€

per ser l’empresa que ha obtingut la millor puntuació en l’aplicació dels criteris d’adjudicació de la
present licitació, i acompleix els requisits establerts per FGC, segons l’anàlisi precedent.

Les característiques i avantatges determinants perquè l’oferta de l’empresa
ELEVADORES, S.L.U. sigui la que obté millor puntuació són les següents:

THYSSENKRUPP
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-

La proposició presentada s’adequa i compleix amb els requeriments establers per FGC per
aquesta licitació.

-

Es l’oferta que mes puntuació ha obtingut en l’aplicació dels criteris d’adjudicació, millorant
econòmicament l’import de licitació en -146.578,00€, (-11,51%).

Responsable de Transport vertical i climatització

Directora Material Mòbil i
Presidenta de la Mesa de Contractació.

CPISR-1 Firmado
digitalmente por
C Alvaro
C Alvaro CPISR-1
de Pedro Heras
de Pedro Fecha:
2019.06.11
Heras 13:00:06 +02'00'

CPISR-1 Firmado
digitalmente por
C Esther
C Esther CPISR-1
Garcia Torralbo
Garcia Fecha:
2019.06.12
Torralbo 14:58:54 +02'00'
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