VALORACIÓ DE LES OFERTES ECONÒMIQUES PRESENTADES A LA
LICITACIÓ CONVOCADA PER AQUESTA UNIVERSITAT PER AL
SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ DE 15.630 CARPETES PER ALS
ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (CENTRES PROPIS I CENTRES
ADSCRITS) PER AL CURS ACADÈMIC 2022/2023 (CPV 22852000-7) – Exp. UdG2022-0006
Els criteris matemàtics que regeixen per aquesta licitació són els següents:
•
•

Preu ..................................................................................... fins a 70 punts
Millora en relació amb la sostenibilitat dels materials ............ fins a 30 punts
Els punts que cada licitador obtindrà per aquest criteri seran d’acord amb els
subcriteris següents. Només es podrà puntuar per un criteri a cada apartat,
havent de justificar documentalment el subcriteri declarat:
— Sobre el cartró .............................. fins a 12 punts
— Sobre les tintes ............................. fins a 12 punts
— Sobre l’embalatge ......................... fins a 6 punts
TOTAL .................................................. fins a 100 punts

Import de la licitació: 30.165,00 € (IVA exclòs).
Les empreses i les ofertes econòmiques presentades són les següents:
- EDICIONES ABRAXAS SL: 29.697 € (IVA exclòs)
- GERSA INFORMATICA SL: 31.770,35 € (IVA exclòs)
L’oferta econòmica presentada per la licitadora GERSA INFORMATICA SL ha
superat l’import màxim de licitació. L’import de licitació era de 30.165,00 € (IVA
exclòs) i ella ha ofert 31.770,35 €, per la qual cosa es proposa la seva exclusió.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, les empreses admeses a la licitació i la
puntuació obtinguda i la seva motivació una vegada aplicats els diferents criteris
matemàtics publicats al plec de clàusules administratives particulars, són els
següents:
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Motivació:
CRITERI 1: Oferta econòmica
Aplicació de la fórmula establerta al plec de clàusules administratives particulars per
aquest criteri:
70 punts x Ome / Op = Pl
On:
Pl –
puntuació que obté el licitador
Ome – oferta més econòmica
Op –
import de l’oferta a puntuar
(Preu calculat sense IVA).
EDICIONES ABRAXAS SL - La puntuació obtinguda és la que es detalla:
(70 * 29.697) / 29.697= 70 punts
CRITERI 2: Millora en relació amb la sostenibilitat dels materials
Millora en relació amb la sostenibilitat dels materials fins a 30 punts.
Els punts que cada licitador obtindrà per aquest criteri seran d’acord amb els
subcriteris següents:
Sobre el cartró .............................. fins a 12 punts
Sobre les tintes ............................. fins a 12 punts
Sobre l’embalatge ........................... fins a 6 punts
EDICIONES ABRAXAS SL:
Ofereix cartró 100% reciclat, fabricat amb fibres procedents de paper post-consum (a
partir de paper usat) amb ecoetiqueta, tintes amb ecoetiqueta i embalatge amb capses
de cartró reciclat 100% post-consum amb >50% de fibres procedents de pre-consum
(restes de retalls d'impremtes que no han estat utilitzats) motiu pel qual en aplicació
de en aplicació de l’assignació de puntuació a cada subcriteri se li atorga la
puntuació màxima, 30 punts.
D’acord amb el que s’exposava al document “Annex A. Criteris d’adjudicació”,
caldrà sol·licitar a EDICIONES ABRAXAS, SL l’acreditació mitjançant certificació
nominal dels subcriteris declarats anteriorment a l’apartat “Criteri 2”.

El que es fa constar als efectes que pertoquin.

Anna Cabañas Egaña
Cap del Servei de Publicacions de la UdG
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