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ANNEX II: Exp C2/2022. INFORME D’AVALUACIÓ DE LES OFERTES
PRESENTADES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE LLAPIS ECOLÒGICS PER A LES ACTIVITATS DE
CONSUM RESPONSABLE DE L’OMIC.
Desprès de la publicació del pertinent anunci en data 26/05/2022 al Perfil del
Contractant/Contractes Menors de la plana web municipal, i dins el termini establert,
comprès entre els dies 27 de maig de 2022 i 12 de juny de 2022, han presentat les seves
ofertes, en temps i forma, un total de 2 empreses i/o entitats, en relació a la licitació
referenciada.
Cal recordar que, a l’anunci de la convocatòria, i d’acord amb les previsions de la
Memòria justificativa publicada al Perfil del Contractant, base de la licitació, es preveia
que, per a determinar la millor relació qualitat-preu, es valoren els criteris següents fins
a un total de 100 punts:
1. Originalitat de la proposta de disseny de l’embalatge (fins a un màxim de 20
punts).
2. Qualitat tècnica (originalitat, estètica, format, contingut, missatge) del producte
presentat (fins a un màxim de 30 punts).
3. Utilització de materials ecològics, biodegradables i de comerç just (fins a un
màxim de 20 punts).
4. Proposta econòmica (fins un màxim de 30 punts): l’oferta econòmica es
presentarà per al conjunt de prestacions que constitueixen l’objecte del
contracte. En cap cas s’admetrà revisió del preu ofert, el qual serà d’aplicació al
llarg de tota la durada del contracte.
Per a valorar la proposta econòmica s’aplica la fórmula següent:
POi=M* (PBL-Oi) / (PBL- MO)
Sent:
Poi: Puntuació oferta econòmica del licitador.
M: Puntuació màxima
Oi: oferta licitador
PBL: Pressupost de l’oferta econòmica del licitador a valorar
MO: Pressupost de l’oferta més econòmica (millor oferta)
Aleshores, els tècnics del Servei de Sanitat i Consum que subscriuen han atorgat fins un
total de 100 punts pels ítems anteriors. Tot això al servei de satisfer les previsions
contingudes a l’article 131 LCSP 9/2017, sobre una adjudicació basada en el principi
de millor relació qualitat-preu. Les valoracions atorgades a les dues ofertes
presentades són:
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1. RAVANETTO:
a) No presenta una proposta de disseny de l’embalatge (no es pot valorar).
b) Especifica que la impressió es farà en làser però no presenta proposta de disseny
del producte: 20 punts.
c) No especifica els materials que utilitzen per fabricar el llapis, només que és
ecològic: 10 punts.
d) Proposta econòmica: 24 punts
S’aplica la fórmula esmentada:
Pi1= 30. (1900-1500 / 1900-1400) = 24 punts
Total punts: 54
2. RECLAM2012
a) Presenta una proposta de disseny de l’embalatge que compleix les
especificacions de la memòria (embalatge individual indicant com s’ha de
sembrar i el tipus de planta): 20 punts.
b) Presenta una proposta de disseny del producte i imatge del llapis: 30 punts.
c) Especifica al pressupost que els llapis estan fabricats amb materials ecològics i
de collita sostenible i no conté plom. No és de comerç just: 15 punts.
d) Proposta econòmica: 30 punts.
S’aplica la fórmula esmentada:
Pi2= 30. (1900-1400 / 1900-1400) = 30 punts.
Total punts: 95
D’acord amb les valoracions atorgades, l’empresa o entitat que presenta la millor
puntuació, globalment considerada, és RECLAM2012 SL, preveient una execució del
contracte, amb les característiques apreciades al pressupost presentat, per un import
global de 1.400 euros més IVA.
Cal destacar que és la millor oferta econòmica presentada, comprenent la totalitat de
prestacions objecte del contracte, amb una alta valoració dels ítems qualitat,
d’originalitat i materials utilitzats.
Per la qual cosa, es proposa a l’empresa RECLAM2012 S.L, amb CIF: B57567174, i
domicili fiscal al carrer Conradors, 32A, Polígon de Marratxí, 07141, Marratxí, per a la
adjudicació d’aquest contracte.
Palma, a data de la signatura electrònica
La TAE Superior en Consum
del Servei de Sanitat i Consum

Conforme,
El TAE Cap del Servei de Consum i Salut

Cristina Muñoz Muñoz

Bernat Calafat i Vich
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