Serveis Interns
Contractació i Aprovisionaments
Ref.: RLP/ecs/pcm
Expedient: 8004330008-2020-0009047
Assumpte: Estudi de l’informe de valoració del sobre núm. 3 (criteris d’adjudicació avaluables
de forma automàtica) i proposta d’adjudicació
Contracte: Subministrament de consumibles informàtics (tòners i cartutxos) per a les
impressores de la Diputació de Tarragona

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Dia: 10 de març de 2021
Hora: 12:15 h
Lloc: Mesa celebrada a distància a la Sala Virtual de Serveis Interns
Assistents:
President:

Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey, Diputat delegat de Contractació i
Expropiacions

Vocals:

Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general de la Corporació
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor general de la Corporació
Sr. Josep M. Ribes Serra, cap d’unitat operativa de centre
d'atenció a l'usuari
Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació i
Expropiacions

Secretària:

Sra. Elisabeth
Expropiacions

Cabré

Solé,

tècnica

de

Contractació

i

Assisteix per donar suport a la sessió, la Sra. Pilar Casellas Miró,
administrativa de la unitat de Contractació i Expropiacions.
Obert l'acte pel Sr. President, per part de la Secretària de la Mesa, s’exposa
que d’acord amb l’informe emès pel cap d’unitat operativa de centre d'atenció
a l'usuari, de data 26 de febrer 2021, les empreses INFOPRODUCTS, SL,
GERSA INFORMATICA, SL, i RECICLAJE DE CONSUMIBLES
INFORMATICOS IBAIZABAL, SL estan incurses en presumpció d'anormalitat,
per la qual cosa se’ls requereix perquè justifiquin l’oferta.
La Mesa estudia l'informe de valoració dels criteris avaluables de forma
automàtica, emès pel cap d’unitat operativa de centre d'atenció a l'usuari, en
data 8 de març de 2021, el qual es transcriu a continuació, un cop valorat
l’informe d'anormalitat de data 26 de febrer de 2021.
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(...)

Un cop examinades les cinc ofertes s’ha detectat que dues presenten consumibles
amb una oferta superior al preu màxim establert, amb el què tal i com recull el Plec de
Condicions Administratives, “En cap cas es pot superar el preu màxim establert de
qualsevol dels consumibles detallats. En cas que es superi automàticament l’oferta
quedarà exclosa". Es per aquest motiu que les ofertes presentades per l'empresa
ECOTISA UN TINTA DE IMPRESIÓN, SLU I GS OFIMATICA, SL, es consideren EXCLOSES d’aquesta valoració.
Pel que fa a la valoració de la resta d’ofertes presentades queda de la següent manera:
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Licitadors
Oferta suma preus unitaris (IVA exclós)
INFOPRODUCTS, SL
3.278,90 €
GERSA INFORMATICA, SL
4.419,64 €
RECICLAJE DE CONSUMIBLES IN4.438,55 €
FORMATICOS IBAIZABAL, SL
Un cop examinades les ofertes presentades, s’ha detectat que l’empresa INFOPRODUCTS, SL, no ha tingut en compte la incidència que va suposar la suspensió
d’aquesta licitació al detectar-se que hi havia tres models d’impressores que estaven
repetits, tal i com va quedar recollit en l’informe sobre la incidència corresponent. Per
tal d’esmenar aquesta anomalia es van eliminar les files duplicades
dins l’annex que contenia la relació de consumibles a licitar. Tot i això l’empresa en
qüestió ha presentat la seva oferta seguint l’annex original. Entenent que es tracta
d'un error d'apreciació per part del licitador alhora de presentar la seva oferta, no
s’han tingut en compte els preus repetits per tal de realitzar aquesta valoració amb el
que el resultat de les ofertes valorades queda de la següent manera:
Licitadors
Oferta suma preus unitaris (IVA exclós)
INFOPRODUCTS, SL
3.092,08 €
GERSA INFORMATICA, SL
4.419,64 €
RECICLAJE DE CONSUMIBLES IN4.438,55 €
FORMATICOS IBAIZABAL, SL
Vistes les ofertes presentades i agafant l’import màxim de licitació en quan a la suma
dels preus unitaris sol·licitats per un import de 13.968,07 €, es considera que les tres
ofertes presentades concorren com a baixes desproporcionades, al estar per sota del
10 % de la mitja. Tant mateix el reglament també recull que es considera desproporcionada la baixa superior al 25 % del preu màxim de licitació.”

Requerida la justificació de l’oferta anormalment baixa a les tres empreses, en
data 8 de març de 2021, el responsable del contracte informa en relació amb
la documentació presentada per les empreses INFOPRODUCTS, SL, GERSA
INFORMATICA, SL I RECICLAJE DE CONSUMIBLES INFORMATICOS IBAIZABAL, SL, el qual es transcriu parcialment a continuació:
(...)

Un cop examinades les diferents aportacions realitzades per les tres empreses indicades com a baixes desproporcionades, s’INFORMA del següent:
Que les tres empreses indicades acrediten amb suficient rigor que les seves respectives ofertes econòmiques s’adeqüen als preus de mercat dels diferents elements contemplats en aquesta licitació. En aquest sentit, cal tenir en compte que totes tres empreses basen la seva oferta amb el subministrament de consumibles reciclats, els
quals suposen una reducció de més del 35% del preu de mercat sobre els consumibles originals. Aquest fet incideix directament sobre el preu ofertat donat que aquesta
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licitació s’ha tingut elaborat a partir de preus de consumibles originals, tot i preveu
també el subministrament de consumibles reciclats sempre i quan s’adeqüin els requisits tècnics contemplats dins el Plec de Prescripcions Tècniques.
Es per aquest motiu que totes tres ofertes es consideren com a vàlides i són aptes
per continuar amb la valoració pertinent que determinarà quina és l’oferta més favorable.
VALORACIÓ DE LES OFERTES
Vistes les ofertes presentades pels tres licitadors, a continuació es detallen els seus
imports:
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Licitador
INFOPRODUCTS, SL
GERSA INFORMÁTICA, SL
RECICLAJE DE CONSUMIBLES INFORMATICOS IBAIZABAL, SL

Oferta suma preus unitaris (IVA exclòs)
3.092,08 €
4.419,64 €

Oferta suma preus unitaris (IVA inclòs)
3.741,41 €
5347,76 €

4.438,55 €

5.370,64 €

D’acord els pressupostos presentats i tenint en compte els criteris automàtics de valoració número 7, de la corresponent memòria justificativa, la qual estableix els criteris
de valoració econòmica, el de reducció del termini de lliurament i el servei de lliurament ofert per ’adjudicatari, s’esdevé la següent puntuació:
Oferta económica ...................................................................................de 0 a 10 punts
Puntuació obtinguda = 10 x (import màxim dels preus unitaris establert – oferta que
es valora) / (import màxim dels preus unitaris establert – oferta més económica)
Essent l’import màxim de la suma dels preus unitaris establert de 13.968,07 € IVA
inclòs.
Oferta económica
INFOPRODUCTS, SL
GERSA INFORMATICA, SL
RECICLAJE DE CONSUMIBLES
INFORMATICOS IBAIZABAL, SL

Puntuació
10
8,42
8,40

Reducció del termini de lliurament .......................................................... de 0 a 3 punts
En cas que es redueixi el termini de lliurament, passant d’un dia per setmana a dos
dies per setmana (dimarts i dijous), es valorarà amb 3 punts, en cas contrari la
puntuació obtinguda serà de 0 punts.
Reducció del termini de lliurament
INFOPRODUCTS, SL
GERSA INFORMATICA, SL
RECICLAJE DE CONSUMIBLES
INFORMATICOS IBAIZABAL, SL

Puntuació
3
3
3

Servei de lliurament ofert per la pròpia empresa....................................de 0 a 3 punts
Per assegurar la ràpida resolució de les incidències que es puguin produir en el lliurament dels consumibles sol·licitats es valorarà que aquest lliurament es faci pel mateix
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personal de l'empresa. En el cas de que els Lliuraments els faci l'adjudicatari directament la puntuació serà de 3 punts, en cas contrari de 0 punts.

Servei de lliurament ofert per la
pròpia empresa
INFOPRODUCTS, SL
GERSA INFORMATICA, SL
RECICLAJE DE CONSUMIBLES
INFORMATICOS IBAIZABAL, SL

Puntuació
0
3
0
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PUNTUACIÓ TOTAL
Puntuació Total
INFOPRODUCTS, SL
GERSA INFORMATICA, SL
RECICLAJE DE CONSUMIBLES
INFORMATICOS IBAIZABAL, SL

Puntuació
13
14,42
11,40

La Mesa assumeix aquests informes, els quals es publicaràn al Perfil de
Contractant, i acorda:
- Excloure d’aquesta licitació les empreses G.S. OFIMÀTICA, SL I ECOTISA
UNA TINTA DE IMPRESIÓN, SLU pels motius exposats anteriorment.
- Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació a l’empresa GERSA
INFORMATICA, SL prèvia acreditació del compliment del requeriment a què
es refereix a l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), el contracte del subministrament Subministrament de
consumibles informàtics (tòners i cartutxos) per a les impressores de la
Diputació de Tarragona pels preus unitaris detallats en l’oferta econòmica, per
resultar ser la que ha obtingut la millor puntuació.
- Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix
l’article 150.1 de la LCSP, que és la següent:
Núm.
ordre
1
2
3

EMPRESA

PUNTUACIÓ

GERSA INFORMATICA, SL

14,42

INFOPRODUCTS, SL

13

RECICLAJE DE CONSUMIBLES IBAIZABAL,
SL

11,40

El president de la Mesa, per delegació de l’òrgan de contractació, accepta la
proposta d’adjudicació de la Mesa, per tal que la Unitat de Contractació i
Expropiacions pugui requerir la documentació prèvia a l’adjudicació.
I sense més assumptes a tractar, el Sr. President, dona per finalitzat l’acte, a
les 12:30 h, del qual, com a secretària, estenc aquesta acta, que es publicarà
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al Perfil de Contractant una vegada aprovada amb la signatura electrònica del
president de la Mesa.
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