
INFORME DE LA COMISSIÓ TECNICA DE VALORACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE, PER ACORDMARC,DEL SUBMINISTRAMENTD’AIGUA EMBOTELLADA
PEL CONSUM DELS TREBALLADORS MITJANCANT FONTS REFREDADORES A
UBICAR DINS LEs DEPENDENCIES DE L’AJUNTAMENT DE PALMA. CONTRACTE
RESERVATA CENTRES ESPECIALSD’OCUPACIÓI EMPRESESD’INSERCIÓ

En data 26 d’abril, reunida la Comissió Tècnica designada per la Mesa de contractació per a
l’adjudicació del contracte, per acord marc, del subministrament d’aigua embotellada pel consum dels
treballadors mitjançant fonts refredadores a ubicar dins les dependències de l’Ajuntament de Palma,
contracte reservat a Centres Especials d’Ocupació i Empreses d’Inserció, formada pel Sr. Juan Carlos
Sastre Sastre, cap de departament d’Interior, el Sr. Julián García Caballero, cap de servei d’Interior i la
Sra. Antònia Pons Covas, cap de secció de Compres, es procedeix a efectuar la valoració dels criteris
d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules (sobre C) establerts en els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques, de les empreses presentades a la licitació: EDEN
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.U. (B-90067042), als efectes d’elevar una proposta de
valoració del contingut del sobre C i de la valoració final del contracte a la Mesa de contractació.

A.2 CRITERIS QUANTIFICABLESMITJANCANTFÓRMULES:màxim 100 punts. ]

l.— Oferta econòmica: fins a 95 punts. En aquest punt es valorarà tant l’oferta econòmica
presentada per litre d’aigua com la presentada per la unitat de consumible (tassons). La
fórmula s’aplicarà independentment a cada un dels productes descrits. La millora
econòmica es valorarà segons la fórmula següent:
P= M’“ (PL - Po) / (PL - Pm)
On:

P= Puntuació de l’oferta
M= Puntuació màxima’“

PL=Import de licitació

P0=Imp0rt de l’oferta a valorar

Pm=Import de l’oferta més econòmica

TLa puntuació màxima per l’oferta econòmica respecte al litre d’aigua serà de 89’3
punts i la puntuació màxima respecte a la unitat de tassons serà de 5 ’7 punts.

Al model de proposició de l’oferta econòmica, EDEN CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO S.L.U. ofereix:

Preu unitari del litre d’aigua: 0,198€ més el 10% d’IVA
Preu unitari del tassó: 0,0l€ més el 21% d’IVA.

Aplicada la fòmula amb els preus unitaris ofertats i havent efectuat els càlculs respecte a l’oferta
econòmica de la única empresa presentada, la puntuació d’aquest apartat queda de la següent manera:



EDENCENTROESPECIAL DE EMPLEO S.L.U :

Puntuació respecte al litre d’aigua: 89,3 punts
Puntuació respecte a la unitat de tassons: 5,7 punts

Resultat de la puntuació total: 95 punts

2.- Tassons amb zero micrograms de bisfenol A : 5 punts.

En aquest punt es valorarà amb 5 punts declaració relativa a la no existència de Bisfenol
A (zero ppm) al tassons.

La no presentació d’aquesta declaració es valorarà amb 0 punts.

L’empresa presenta Declaració com mentre no hi ha Bisfenol A en els tassons, per tant la puntuació
d’aquest apartat queda de la següent manera:

EDENCENTROESPECIAL DE EMPLEO S.L.U :

Puntuació resultant: 5 punts

Per tant, vist el que s’exposa, sumant les puntuacions de ambdos subcriteris resulta la puntuació
final següent:

EDENCENTRO ESPECIALDE EMPLEO S.L.U : 100 punts

Vistes les puntuacions obtingudes, aquesta Comissió tècnica proposa a la Mesa de Contractació
per a l’adjudicació del subministrament d’aigua embotellada pel consum dels treballadors itjançant fonts
refredadores a ubicar dins les dependències de l’Ajuntament de Palma, contracte reservat a Centres
Especials d’Ocupació i Empreses d’Inserció, a l’empresa EDEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
S.L.U, CIF B90067042, amb domicili social al carrer Parsi, manzana 12 nave 7 núm. 1, Sevilla 41016, per
haver obtingut la puntuació major.

Palma, 26 d’abril de 2018
LA CAP DE SECC EL CAP DE SERVEI

Oak,Julián García CaballeroAntònia Pons Covas

Juá arl s Sastre Sastre


