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ACTA D’OBERTURA DE SOBRE 2 (CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA)
I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
CONTRACTE 19003422

A la Seu del Districte de Nou Barris, el dia 2 de desembre de 2019, a les 9:45hores, es
constitueix la Mesa de contractació, amb el quòrum suficient, presidida pel Gerent de Districte,
Sr. Gabriel Duarte Garcia, amb assistència dels vocals: la Sra. Marta Rubio Alcañiz, Directora de
serveis generals del districte, el Sr. Francesc Pera Soriano, Cap del departament de Recursos
Interns, la Sra. Isabel Santaulària Carrasco, Gestora de processos de la direcció de serveis a les
persones i el territori, el Sr. Ricardo Fernández Aranda, secretari delegat del Districte de Nou
Barris, actuant com a secretari de la Mesa i el Sr. Xavier Olivé, Interventor- Delegat.
Al present acte públic no es persona cap representant de l’empresa.
A continuació, es procedeix a l’obertura de la plica del sobre núm. 2, documentació dels criteris
avaluables en base a criteris automàtics, rebuda por optar a la licitació pública convocada per
adjudicar el contracte que es detalla a continuació:
Expedient: 190100012; contracte: 19003422; objecte: SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES
I MANTENIMENT PER A LES FOTOCOPIADORES DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS (SEU I
DEPENDÈNCIES) AMB OBJECTIUS D’EFICIÈNCIA SOCIAL; import màxim licitació: 9.182,90€
(IVA INCLÒS)
Un cop oberta la proposició formulada per l’esmentada entitat la oferta econòmica que presenta
l’empresa licitadora és llegida pel president de la Mesa de contractació resultant el següent:
Oferta
Còpia en b/n > 8 anys
Còpia en color >8 anys
Còpia en b/n < 8anys
Còpia en color > 8 anys

Servei resposta
entre 6 i 12 hores

0,013 €
0,005 €
0,060 €
0,030 €

x

Servei resposta
entre 12 i 24 hores
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Llegida la proposta i un cop comprovat que aquesta no es considera desproporcionada en tant
que el diferencial està dins 15 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació, els
membres de la mesa fan la valoració en funció dels criteris de valoració establertes en el plec
resultant la següent puntuació:
Oferta
Còpia en b/n > 8 anys
Còpia en color >8 anys
Còpia en b/n < 8anys
Còpia en color > 8 anys

Servei entre 6 i 12 hores
Servei entre 12 i 24 hores

0,75
0,75
1
1

0,013 €
0,005 €
0,060 €
0,030 €

1,7
-

x
-
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Pel que fa a al compliment de les característiques tècniques el cap del departament de recursos
interns informa la mesa de que el certificat presentat per l’empresa no inclou cap referència que permeti
concloure que el producte compleix amb cap dels 2 criteris assenyalats:
- requisits de limitació de substàncies perilloses definits en les ecoetiquetes tipus I (Àngel Blau, etc...)
- remanufacturats + requisit de qualitat d'impressió a l'estàndard DIN 33870.
Totes les referències que hi ha a substàncies perilloses (hazard) es refereixen al compliment del
Reglament REACH (Regulation EC No. 1272/2008), que d'altra banda és una regulació obligatòria.
De tot el que es desprèn que no hi ha evidències documentals que acreditin el compliment d'algun dels
2 criteris assenyalats pel que la puntuació relativa a aquesta criteri és zero (0).
Una vegada analitzada l’oferta presentada en el seu conjunt, sumant els criteris de valoració segons
determina el plec de clàusules administratives, el resultat final és el següent:

Còpia en b/n > 8 anys
Còpia en color >8 anys
Còpia en b/n < 8anys
Còpia en color > 8 anys
Servei entre 6 i 12 hores
Requisits tècnics establerts
en clàusula 10 PCAP
Puntuació total

Oferta

Puntuació

0,013 €
0,005 €
0,060 €
0,030 €
x

0,75 punts
0,75 punts
1 punt
1 punt
1,7 punts

-

0 punts
5,2 PUNTS

Una vegada valorada la proposta presentada i votada a favor per part dels components de la Mesa, es
proposa adjudicar el contracte 19003422, que té per objecte el SUBMINISTRAMENT DE
CONSUMIBLES I MANTENIMENT PER A LES FOTOCOPIADORES DEL DISTRICTE DE NOU
BARRIS a l’empresa GM TECHNOLOGY, S.L. CIF B91509281 l’haver obtingut una puntuació total
de 5,2 PUNTS.
De tot el que s’estén la present acta que signen la Presidenta i el Secretari.

El President de la Mesa,

El Secretari,

Gabriel Duarte Garcia

Ricardo Fernández Aranda
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Gabriel Jose Duarte Garcia, President, el dia 11/12/2019 a les 15:41, que informa;
Sr. Ricardo Fernandez Aranda, Secretari delegat, el dia 11/12/2019 a les 16:47, que informa.

