Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de la Policia
Subministrament de divers material fungible per als laboratoris de la DGP, distribuït en 13 lots.
Exp. IT-2022-27
Un cop revisades les ofertes tècniques es constata que totes les ofertes valorades compleixen amb les
característiques del plec de prescripcions tècniques.
LOT

1

2

EMPRESA
PROQUINORTE, SA
SERVIQUIMIA, SL
SUMINISTROS GENERALES PARA
LABORATORIO, SL

Import licitació
(IVA exclòs)

Oferta econòmica
Punts
(IVA exclòs)
(Màxim 100 punts)
14.495,54 €
90,40
19.171,89 €
71,43
16.564,21 €

82,01

VIDRA FOC, SA

18.303,67 €

74,95

CULTEK, SLU
DDBIOLAB, SL
CULTEK, SLU

12.493,85 €
12.129,95 €
3.926,54 €

98,52
100,00
97,31

3.815,00 €
3.777,10 €
84.995,13 €
80.450,49 €
30.185,00 €
243.166,21 €
7.495,82 €
10.327,36 €

100,00
NO ES VALORA
95,60
100,00
100,00
100,00
100,00
80,28

10.897,17 €
11.969,96 €
11.621,32 €
17.091,49 €
19.727,25 €

76,32
98,40
100,00
74,87
62,76

17.652,15 €
21.086,50 €
15.159,24 €
25.095,54 €

72,29
56,51
100,00
73,12

22.404,70 €
17.485,50 €
33.831,39 €
29.935,00 €
12.007,00 €
10.414,50 €
3.229,98 €
32.018,84 €

80,40
93,71
49,48
100,00
100,00
100,00
NO ES VALORA
100,00

DDBIOLAB, SL
LIFE TECHNOLOGIES, SA
HIGASAR SEGURIDAD, SL
3
MIGERTRON SEGURIDAD, SL
PROMEGA BIOTECH IBERICA, SL
4
LIFE TECHNOLOGIES, SA
5
PROQUINORTE, SA
SERVIQUIMIA, SL
6 (*)
SUMINISTROS GENERALES PARA
LABORATORIO, SL
CULTEK, SLU
DDBIOLAB, SL
PROQUINORTE, SA
7
SERVIQUIMIA, SL
SUMINISTROS GENERALES PARA
LABORATORIO, SL
VIDRIO INDUSTRIAL POBEL, SA
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL
SERVIQUIMIA, SL
SUMINISTROS GENERALES PARA
8
LABORATORIO, SL
TEKNOKROMA ANALÍTICA, SA
VIDRA FOC, SA
VIDRIO INDUSTRIAL POBEL, SA
9
10 HIGASAR SEGURIDAD, SL
11 HIGASAR SEGURIDAD, SL
12 COMERCIAL BOLSERA, SL
13 HIGASAR SEGURIDAD, SL

24.645,00 €

4.140,00 €
103.348,00 €
30.185,00 €
243.168,00 €
14.361,00 €

21.766,00 €

36.961,00 €

29.935,00 €
19.538,00 €
11.772,00 €
36.401,00 €
65.743,00 €

(*) En el lot 6, a l’import d´adjudicació cal sumar l’impost especial sobre alcohols, per un import de 480,00€ i per tant
l’import d’adjudicació de l’empresa Proquinorte, SA és de 7.975,82€ (IVA exclòs).
Les empreses adjudicatàries dels lots 2, 4 i 5 presenten una declaració conforme els seus productes són compatibles
amb els maquinaris de què disposa la DGP i presenten les mateixes marques a les de les màquines descrites en el plec
de prescripcions.
L'empresa adjudicatària del lot 6 presenta les fitxes de seguretat dels productes que ofereix, tal com s'estableix a
l'apartat k del quadre de característiques.
En el lot 2 l'empresa Life Technologies, SA ofereix productes amb marques diferents a les de les màquines descrites en
el Plec de prescripcions tècniques i no presenta una certificació de l'empresa fabricant del maquinari conforme el
material amb el qual liciten és compatible, tal com s'estableix a l'apartat k del Quadre de Característiques, per la qual
cosa no es valora la seva oferta.

En el lot 12 l'empresa Comercial Bolsera, SA presenta una oferta que no es valora atès que no és correcta pels motius
següents: falta oferta de l'ítem 355; en els ítems 348, 349 i 350 ofereix 40 unitats en cada ítem mentre que en el plec de
prescripcions tècniques s'estableien 1.000 unitats en cada ítem; els imports unitaris de tots els productes superen els 2
decimals tal com s'estableix a l'apartat K del Quadre de característiques; els imports unitaris dels ítems 348,349 i 350
superen els preus unitaris establerts com a màxims.
D'acord amb l'apartat J del Quadre de Característiques es considerarà baixa desproporcionada una oferta que presenti
una baixa de més d'un 40% de l'import de licitació.
En el lot 1, l'empresa adjudicatària DDbiolab, SL presenta una oferta amb una baixa del 50,78% respecte l'import de
licitació i les empreses Cultek, SLU una oferta amb una baixa d'un 49,30% i l'empresa Proquinorte, SA una oferta amb
una baixa d'un 41,18% respecte l'import de licitació, per la qual cosa les tres empreses incorren en baixa
desproporcionada.
En el lot 6, l'empresa adjudicatària Proquinorte, SA presenta una oferta amb una baixa del 47,80% respecte l'import de
licitació, per la qual cosa incorre en baixa desproporcionada.
En el lot 7, l'empresa adjudicatària Ddbiolab, SL presenta una oferta amb una baixa del 46,61% respecte l'import de
licitació i l'empresa Cultek, SLU presenta una oferta amb una baixa d'un 45,01% respecte l'import de licitació, per la
qual cosa les dues empreses incorren en baixa desproporcionada.

En el lot 8, l'empresa adjudicatària Agilent Technologies Spain, SL presenta una oferta amb una baixa d'un 58,99%
respecte l'import de licitació i l'empresa Teknokroma analítica, SA també presenta una oferta amb una baixa d'un
52,69% respecte l'import de licitaicó, per la qual cosa les dues empreses incorren en baixa desproporcionada.
En el lot 13, l'empresa adjudicatària Higasar Seguridad, SL presenta una oferta amb una baixa del 51,30% respecte
l'import de licitació, per la qual cosa incorre en baixa desproporcionada.

Eusebi del Olmo Ferrús
Sub-director General d'Administració i Serveis

