Proposta d’adjudicació
OBJECTE: Contracte específic en el marc del Sistema dinàmic d'adquisició Covid19 expedient
13727658
Subministrament de 1000 unitats del codi 208777 GUANT REBUTJABLE TALLER TL (CAIXA)
TIPUS: SUBMINISTRAMENTS

EXPEDIENT: 13749998

DATA:

10/01/2022

PODER ADJUDICADOR: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Licitació convocada per procediment restringit en al marc del Sistema dinàmic d'adquisició
Covid19 expedient 13727658 amb el següent VEC (IVA exclòs) i preu unitari màxim:

1. Resum d’ofertes rebudes i anàlisi de la seva admissió :
Finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes i efectuada l’obertura del sobre 3 es detalla a
continuació el resum d’ofertes rebudes i la seva admissió o no d’acord als criteris tècnics exigits en el
contracte específic.
Ofertes rebudes:

Anàlisi tècnic:
Ofertes Rebudes
Licitador

Admissió

Motiu

PIDISCAT

No admès Presenta equivalent, no es pot relacionar la mostra presentada amb els certificats

BARNA IMPORT MEDICA

Admès

Presenta equivalent, assoliment dels requeriments tècnics

ANÁLISIS Y SERVICIOS INTEGRALES PORT

Admès

Presenta referència admesa segons Plec

2. Resum de les ofertes econòmiques rebudes de les ofertes admeses al procediment:
Ofertes Rebudes
Licitador

Import unitari (IVA exclòs)

Import (IVA exclòs)

Barna Import Medica

4,30

4.300,00

Analisis y Serv. Int. Port, S.L.

8,00

8.000,00

Els criteris de valoració de les ofertes descrit al Plec Administratiu de la licitació són:
Criteris d'adjudicació de la licitació
1 -Aplicació de fórmules

100 punts

2 - Judicis de valor

0 punts

Comparació de l’oferta en relació al PBL (IVA exclòs)
Guant Rebutjable Taller T-L
PBL (IVA exclòs)

13.550,00

Ofertes Rebudes
Licitador

Import (IVA exclòs)

% Sobre PBL

Barna Import Medica

4.300,00

-68,27

Analisis y Serv. Int. Port, S.L.

8.000,00

-40,96

Les ofertes són acceptades.

3. Valoració econòmica
Segons la fórmula:

Pb

P: Tp x Pi

d’on:
P:
Tp:
Pb:
Pi:

puntuació que obté el licitador
totalitat de punts a assignar
pressupost de licitació més baix de totes les propostes
pressupost de cada licitador

S’efectua la valoració econòmica de les ofertes admeses, el resultat és:
Pb

Licitador

4.300,00

Import (IVA exclòs)

Puntuació

RS TURIA, S.

4.300,00

100,00

ACM TOOLS, S.L

8.000,00

53,75

4. Anàlisi d’ofertes anormalment baixes.
S’analitzen per determinar si existeixen ofertes anormalment baixes segons els plecs de la licitació i
segons l’art. 85, Reial Decret 1098/2001:

S’aplica l’apartat 2
Oferta més elevada

Licitador

8.000,00

Import (IVA exclòs)

Unitats % de diferència

Barna Import Medica

4.300,00

-46,25

Analisis y Serv. Int. Port, S.L.

8.000,00

0,00

La proposta presentada per Barna Import Medica per un import de 4.300,00€ (IVA exclòs) pel
Subministrament de 1000 unitats del codi 208777 GUANT REBUTJABLE TALLER TL (CAIXA) és
desproporcionadament baixa, es sol·liciten aclariments per tal de saber si el material que ofereix
correspon al descrit en el PPT.
En el càlcul del VEC per a la present licitació, és va tenir en compte el preu conegut de la tarifa del
fabricant original del vehicle
El resultat de l’aclariment rebut és el següent:
El motiu del preu tan baix és :
L’empresa centra els seus esforços en la contenció de costos, especialment dels costos comercials i
logístics.
És una empresa nacional i la seva estructura s'ajusta a les necessitats reals del mercat poden oferir uns
preus més competitius.
L'increment de necessitat de la quantitat del producte a fabricar, els permet obtenir una major
productivitat de sistema de treball.
Apliquen economies d’escala el que els permet ser competitius, oferint productes a preus especialment
baixos i sense subcontractar la fabricació d'aquests productes amb altres empreses.
Tot això justifica la contenció de costos del subministrament sense tenir problemes de subministrament
i sostenir al llarg del temps els preus ofert, podent fer front a la possible adjudicació.
Per tant queda admesa l’oferta per part de Barna Import Medica.

5. Proposta d’adjudicació
Es proposa per l’adjudicació l’oferta presentada per Barna Import Medica per un import 4.300,00€ (IVA
exclòs) pel Subministrament de 1000 unitats del codi 208777 GUANT REBUTJABLE TALLER TL (CAIXA) ja
que és l’oferta amb millor relació qualitat/preu.

Barcelona a 10 de gener de 2022
Elena Márquez Abadía
Responsable Unitat de recanvis i material de consum

