Expedient:
Assumpte:
Àrea:

3110-2660/2021 Contractacions de subministraments
Subministrament i instal·lació d’Elements i Maquinària de Cuina RMCC
SERVEIS TERRITORIALS
INFORME VALORATIU OFERTES

1. En data 9 de juliol de 2021 a les 14:00 finalitza el termini de presentació de proposicions
per a prendre part en la licitació per a l’adjudicació del contracte Subministrament i
instal•lació d’Elements i Maquinària de Cuina a la Residència Municipal Can Comelles
(RMCC), mitjançant procediment obert simplificat abreujat amb més d’un criteri de
valoració.
Les propostes presentades són les següents:

Data
d'entrada

Hora
d'entrada

GRUPHOSTEL
PROFESSIONAL SL

B66472218 22/7/2021

12:23:45

2

MH INDUSTRIAS S.L.U.

B64570567 23/7/2021

12:23:45

3

COMERCIAL BINÉFAR SA

A2204862
26/7/2021
3

12:52:30

Proposta

Denominació social

1

CIF/NIF

2. El dia 30 de juliol de 2021 la tècnica d’administració general procedeix a l’obertura del
sobre únic, el qual conté la Declaració responsable i els criteris automàtics.
Les ofertes presentades ofereixen les següents característiques en relació amb els criteris
objectius:

Proposta

1
2
3

Denominació
social

CIF/NIF

GRUPHOSTEL
B66472218
PROFESSIONAL SL
MH INDUSTRIAS
B64570567
S.L.U.
COMERCIAL
A2204862
BINÉFAR SA
3

Criteris automàtics
Millores en
Preu total ofert (IVA
el termini
exclòs)
de
lliurament
Sí, 30 dies
16.510,05 €
naturals
15.938,46 €

No

14.941,18 €

Sí, 7 dies
naturals

3. El Plec de Clàusules Administratives estableix els següents criteris d’adjudicació referents
a la proposta econòmica i els altres criteris automàtics:
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Oferta Econòmica
El licitador oferirà una rebaixa al total dels preus establerts a l’apartat 7 de
l’Informe de necessitats i PPT. La puntuació màxima serà per l’oferta més
baixa, considerant la suma dels diferents elements a subministrar, i només
per aquesta.

Màxim
punts

80

Màxim
punts.

20

Per a la resta d’ofertes s’aplicarà la formula següent:
Puntuació total = (MO/OL) * 80
MO = Millor oferta ( la de menor preu obté automàticament la màxima
puntuació)
OL = Oferta objecte de valoració
Abans de l’aplicació d’aquesta fórmula es procedirà a la suma de tots els
preus unitaris que integren el lot objecte de valoració.
Cas que algun dels preus de l’oferta superi l’import màxim establert en
aquest plec la proposta que el contingui serà exclosa. Si en la proposta del
licitador s’omet algun preu s’entendrà que aquest es correspon amb l’import
del preu unitari màxim fixat en aquest document.

Terminis de lliurament
Proposta que oferti en dies naturals el menor termini de subministrament
dels elements i maquinària de cuina inclosos en el present contracte, a
comptar des del moment en que l’Ajuntament traslladi al contractista
l’adjudicació del contracte.
Puntuació total = (MO/OL) * X
X= Puntuació Màxima
MO= Millor Oferta (l’oferta que proposi el subministrament amb menys dies
obté automàticament la màxima puntuació)
OL= Oferta objecte de valoració
Les empreses que, en el termini de lliurament ofertat, superin el termini
màxim fixat a l’apartat 8 de l’Informe de necessitats i PPT quedaran
excloses de la licitació.

4. S’observa que l’oferta de l’empresa GRUPHOSTEL PROFESSIONAL supera l’import màxim
establert al Plec de Prescripcions tècniques i per tant la proposta queda exclosa de la
valoració. Ja que d’acord amb els Criteris d’adjudicació fixats al PCAP, “Cas que algun dels
preus de l’oferta superi l’import màxim establert en aquest plec la proposta que el contingui
serà exclosa”.
5. S’observa que l’oferta presentada per MH INDUSTRIAS S.L.U. no adjunta Annex II de
proposició econòmica, en el seu lloc adjunta Fitxa Técnica dels elements a subministrar i
instal•lar, on no consta cap preu. Segons els Criteris d’adjudicació fixats al PCAP, “Si en la
proposta del licitador s’omet algun preu s’entendrà que aquest es correspon amb l’import
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del preu unitari màxim fixat en aquest document.” Amb la qual cosa, s’entén que el licitador
MH INDUSTRIAS S.L.U ofereix els preus unitaris màxim fixats al PPT.
6. Realitzat el càlcul preceptiu, se’n desprèn la següent puntuació:

Denominació
social

Proposta

1
2
3

CIF/NIF

GRUPHOSTEL
PROFESSIONAL B66472218
SL
MH INDUSTRIAS
B64570567
S.L.U.
COMERCIAL
A2204862
BINÉFAR SA
3

Oferta
Econòmica

Terminis de
lliurament

Total
Puntuació

Exclosa

Exclosa

Exclosa

75

0

75

80

20

100

Conclusions
A continuació es classifiquen les ofertes presentades a la licitació, de major a menor
puntuació, d’acord amb els criteris establerts al PCAP de Contracte de Subministrament i
instal·lació d’Elements i Maquinària de Cuina RMCC:

Proposta
1
2

Denominació
social

CIF/NIF

COMERCIAL
A2204862
BINÉFAR SA
3
MH INDUSTRIAS
B64570567
S.L.U.

Oferta
Econòmica

Terminis de
lliurament

Total
Puntuació

80

20

100

75

0

75

Atès als resultats obtinguts, proposo l’adjudicació del contracte a l’empresa Comercial Binéfar,
S.A. amb NIF A22048623.
La qual cosa es comunica als afectes escaients sense perjudici de millor criteri tècnic i segons
el meu lleial saber i entendre.
Esparreguera, a data de la signatura electrònica
La Tsae Enginyera,
Mónica Borrego Jiménez
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