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Ref.: XGJ/ jrs
Assumpte:
Informe
de
valoració de les ofertes pel
subministrament
de
consumibles
informàtics
(tòners i cartutxos).

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

En data de 25 de febrer es va realitzar la pertinent valoració de les ofertes
presentades, i en aquest cas es va determinar que un cop examinades les cinc
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ofertes es va detectar que dues presentaven 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 van considerar
EXCLOSES de la valoració.

Pel que fa a la valoració de la resta d’ofertes presentades va quedar 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, es va detectar que l’empresa
INFOPRODUCTS, SL, no va tenir 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 va presentar 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 es
van tenir en compte els preus repetits per tal de realitzar la corresponent valoració
amb el que el resultat de les ofertes valorades va quedar de la següent manera.

Licitador

Oferta suma preus unitaris
(IVA exclós)

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

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 va
considerar que les tres ofertes presentades concorrien 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.
En data 26 de febrer es va sol·licitar a les tres empreses en qüestió la
justificació de la seva oferta en quan a preus anormals o desproporcionats i en
quan a la viabilitat de la distribució dels productes presentats.
Les empreses requerides van ser les següents:
INFOPRODUCTS, SL
GERSA INFORMÀTICA, SL
RECICLAJE DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS IBAIZABAL, SL
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La justificació presentada posteriorment pels diferents licitadors dictamina el
següent:
INFOPRODUCTS, SL:

L’empresa Infoproducts indica que el fabricant dels productes, Linsed Systems
és un dels fabricants amb major volúmen de producció i especialització
Europeu dins del sector de consumibles i cartutxos d’impressió
remanufacturats, i que els productes ofertats en la present licitació
corresponen al 89% del total de la seva oferta. També indica que
Inforprodutcs, SL ostenta ela qualificació de Distribuïdor Preferent Autortizat
per part del fabricant, amb el què obté un preu més competitiu així com unes
millors condicions de servei als seus clients, en especial a les Administracions
Públiques.
En aquest sentit i amb l’objectiu de reforçar la informació exposada, l’empresa
adjunta un escrit oficial del fabricant.
Pel que fa a la justificació purament econòmica de l’oferta, l’empresa ens
indica que aplicant el descompte ofertat, els preus unitaris presentats oscil·len
en un marge comercial d’entre un 15-20%, i consideren un marge
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completament estandard i habitual en el seu mercat per aquests tipus de
productes.
En el seu escrit també incideixen que per tal d’abaratir costos logístics en la
gestió de l’stock dels productes a subministrar, aquests seran enviats
directament des de els magatzems del propi fabricant, amb el què repercuteix
directament amb el seu marge de benefici i això provoca que puguin oferir el
producte amb uns preus més econòmics.
Pel que fa a la resta dels productes originals inclosos en l’oferta, en el què indiquen
que únicament és el 11% de la mateixa, l’empresa manifesta que tenen a disposició
les més altes certificacions a nivell europeu en el cas de Hewlet Packard, obtenint
importants descomptes alhora de comercialitzar els seus productes.
L’empresa Infoproducts indica que disposa d’una cartera de més de 3.000 clients en
quan a compra de productes similars al que oferta i que obté una facturació de 4
milions d’euros en aquests productes i contractes. Aquesta cartera de clients i
l’important volum de compra negociat amb els fabricants dels productes indiquen que
els dona una avantatja competitiva molt destacada enfront els seus competidors
alhora d’oferir preus més competitius i un millor servei.
Finalment i per concloure el seu escrit, l’empresa Infoproducts confirma que l’oferta
presentada compleix fidelment amb tots els punts exigits en el Plec Administratiu i
Tècnic, així com també garanteix el subministrament de tots els productes oferts
durant la duració del contracte.
GERSA INFORMÀTICA, SL:
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L’empresa Gersa Informàtica indica que un cop revisada la seva oferta presentada en
quan a condicions de subministrament i preus oferts en els diferents productes, així
com els de protecció de feina i condicions de treball del seu personal i valorant el
marge comercial de la contractació, es reafirmen en que la seva oferta resulta
plenament viable i s’ajusta a les condicions de mercat.
També ens indiquen que l’empresa porta més de 30 anys implantada al mercat i que
per la distribució de consumibles informàtics tracten directament amb els fabricants
dels mateixos, sense passar per majoristes que originen sobrecàrrecs en quan al
cost, obtenint avantatges econòmiques per compra de grans volums i descomptes
per realitzat pagaments per avançat. D’aquesta manera, ens indiquen que al comprar
molta quantitat el preu de cost baixa considerablement per aquest motiu poden oferir
preus més competitius.
Pel que fa l’oferta presentada en aquesta licitació, indiquen que ofereixen un producte
compatible 100% garantitzat i que aquests productes suposen el 95% de la seva
oferta respecte al 5% restant que estaria formada per consumibles originals. En
aquest sentit manifesten que aquest percentatge en quan a consumibles reciclats
suposa una reducció de més del 35% del preu en productes originals del fabricant de
la impressora, amb el que s’explica aquesta reducció en quan als preus màxims
establerts en la licitació que estan basats en productes originals.
Pel que fa als números aportats per justificar la seva oferta són els següents:
Total de cost dels productes: 2.946,43 €
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Increment per despeses de personal, explotació, etc (aprox. 18%): 530,36 €
Comissió comercial venedors (2% sobre la venta): 69,54 €
Despeses de transport i distribució (3% sobre el cost): 95,61 €
Despeses financeres (0,1% mensual sobre el cost): 41,10 €
Marge comercial per tota la comanda (aprox. 20%): 731,61 €
TOTAL: 4.419,64 €
Amb aquests números i sota el seu marge comercial, l’empresa Gersa Informàtica
considera que la seva oferta està d’acord a preu de mercat.
Pel que fa al lliurament dels productes, l’empresa manifesta que per aquest contracte
utilitzarà personal i vehicles propis amb el que els suposa un estalvi en quan al
transport enfront altres empreses que l’hagin de contractar alguna agència de
transport externa.
RECICLAJE DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS IBAIZABAL, SL:
L’empresa Reciclaje de consumibles informáticos Ibaizabal indica que és pionera en
el reciclatge de cartutxos d’impressora i que és una de les empreses submajoristes
de consumibles ofimàtics amb major quota de mercat, el que els ha facilitat per
assolir acords amb fabricants i majoristes que els permet obtenir descomptes i
rappels que repercuteixen amb els seus preus de cara als clients.
Finalment incideixen en que el preu ofertat és un preu assumible i viable i que es
troben en línia a l’ofertat altres organismes públics com privats, i que aquests estan
dins dels seus marges marcats dins la seva política de costos.
Pel que fa a la solvència de l’empresa, indiquen que aquesta està sobradament
provada tant en la seva continuïtat al llarg de vint anys com per ser proveïdors
habituals dins la Plataforma de Contractació de l’Estat, no havent tingut dins la data
cap incompliment dels contractes adjudicats.
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INFORME SOBRE LES ALEGACIONS PROPORCIONADES
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 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.
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VALORACIÓ DE LES OFERTES
Vistes les ofertes presentades pels tres licitadors, a continuació es
detallen els seus imports:

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

Oferta suma preus
unitaris
(IVA exclós)

3.092,08 €
4.419,64 €
4.438,55 €

Oferta suma preus
unitaris
(IVA inclòs)
3.741,41 €
5.347,76 €
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 l’adjudicatari, s’esdevé la següent
puntuació:
Oferta econòmica .............................................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 econòmica).
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Essent l'import màxim de la suma dels preus unitaris establert de
13.968,07 € IVA inclòs.
Oferta econòmica
INFOPRODUCTS, SL
GERSA INFORMÀTICA, SL
RECICLAJE DE CONSUMIBLES
INFORMÁTICOS IBAIZABAL, SL

Puntuació

10
8,42
8,40

Reducció del termini lliurament ................................................0 o 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.
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Reducció del termini de lliurament
INFOPRODUCTS, SL
GERSA INFORMÀTICA, SL
RECICLAJE DE CONSUMIBLES
INFORMÁTICOS IBAIZABAL, SL

Puntuació

3
3
3

Servei de lliurament ofert per la pròpia empresa ......................0 o 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 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

Puntuació

0
3
0

INFOPRODUCTS, SL
GERSA INFORMÀTICA, SL
RECICLAJE DE CONSUMIBLES
INFORMÁTICOS IBAIZABAL, SL
PUNTUACIÓ TOTAL
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Puntuació TOTAL
INFOPRODUCTS, SL
GERSA INFORMÀTICA, SL
RECICLAJE DE CONSUMIBLES
INFORMÁTICOS IBAIZABAL, SL

Puntuació

13
14,42
11,40

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