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INFORME VALORACIÓ

S’han presentat cinc empreses a la licitació pel subministrament de
consumibles informàtics (tòners i cartutxos) de la Diputació de Tarragona, i
que està recollit en l’expedient de contractació 8004330008-2020-0009047.
INFOPRODUCTS, SL
GERSA INFORMÀTICA, SL
GS OFIMÀTICA, SL
RECICLAJE DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS IBAIZABAL, SL
ECOTISA UNA TINTA DE IMPRESIÓN, SLU

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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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 UNA TINTA DE IMPRESIÓN, SLU i GS OFIMÀTICA, SL, es consideren
EXCLOSES d’aquesta valoració.

Pel que fa a la valoració de la resta d’ofertes presentades queda de la següent
manera.
Licitador
INFOPRODUCTS, SL
GERSA INFORMÀTICA, SL
RECICLAJE DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS
IBAIZABAL, SL

Oferta suma preus unitaris
(IVA exclós)

3.278,90 €
4.419,64 €
4.438,55 €

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
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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.

Licitador
INFOPRODUCTS, SL
GERSA INFORMÀTICA, SL
RECICLAJE DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS
IBAIZABAL, SL

Oferta suma preus unitaris
(IVA exclòs)

3.092,08 €
4.419,64 €
4.438,55 €

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.
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El cap d'Unitat del Centre d'Atenció a l'Usuari,
Josep Maria Ribes Serra

CONTRACTACIÓ
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