Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
Subdirecció General Tècnica
Servei Tècnic

Informe de valoració de les ofertes del contracte de subministrament de
vestuari per als col·lectius de la DGOE (Divisió de Grups Operatius Especials)
del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya (IT-2022-15)

1. Empreses licitadores
Al contracte amb número d’expedient IT-2022-15, s’han presentat 8 empreses als
diversos lots:









Casco Antiguo Comercial S.L.
El Corte Inglés S.A.
Global Imagen Textil S.L.
Monroy Sport
Novulner S.L.
Salewa Ibérica S.L.
Suministros Especiales Miltec S.L.
Vestilab Clean Room Control SLU

2. Concurrència als diferents lots per part de les empreses
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Pantalons tèrmics
√
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LOT 2

SUMINISTROS
MONROY
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3. Documentació i mostres
Totes les empreses presentades han de presentar les mostres i la documentació
requerida al sobre B, tal i com s’explica al quadre de característiques del contracte,
apartat K (documentació a presentar per les empreses licitadores).
Sobre B:




1 mostra de cada article del lot 1 (qualsevol talla).
1 mostra de qualsevol tipologia de polo del lot 2.
Comprovant de lliurament de les mostres a presentar al Registre del
Departament d’Interior.

Comprovada la documentació i les mostres aportades per les empreses licitadores,
es procedeix a valorar el sobre B.

4. Criteris d’adjudicació
D’acord amb el que consta a l’annex 4 del plec de clàusules administratives, els
criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor (sobre B) es basen en:
-

Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor (sobre B)
Valoració ergonòmica mitjançant la realització de proves que reprodueixen
situacions reals de treball (25 punts)

5. Codificació de mostres
Prèviament a la realització de les proves que reprodueixen situacions reals de
treball, es van codificar totes les mostres de la següent manera:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Casco Antiguo
El Corte Inglés
Global Imagen Textil
Monroy Sport
Novulner
Salewa
Miltec
Vestilab
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6. Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor
Per obtenir la puntuació de cada una de les mostres, s’han realitzat les proves de
valoració detallades a l’annex 4 del plec de clàusules administratives particulars.
Les proves es van realitzar el dia 17 de setembre a les instal·lacions de l’hangar de
l’aeroport de Sabadell i, tal i com indica en el plec, hi van participar 5 persones.
Els resultats de la valoració ergonòmica, mitjançant la realització de les proves que
reprodueixen situacions reals de treball, és el següent:
LOT 1
Armilles alta visibilitat helicòpter
Pantalons trekking curts
Pantalons trekking hivern
Pantalons trekking polivalents
Samarreta tècnica màniga llarga
Mitjons esquí muntanya
Mitjons tèrmics
Pantalons tèrmics interiors
Samarreta tèrmica màniga llarga
Total
LOT 2
Polo

A
20,400
19,800
7,500
1,200
12,650
5,700
1,800
11,550
11,350
descartat

B

C

D
20,400
7,300
8,450
6,550
14,200
0,900
0,150
18,750
18,000
descartat

23,000

6,800

7,900

E
20,400
22,750
16,550
19,500
20,000
24,750
24,750
15,050
14,750
19,833

F
20,400
19,800
16,800
20,000
16,100
19,750
16,250
8,400
8,950
16,272

G

H

14,900

17,000

A l’apartat de proves ergonòmiques, el plec administratiu indica el següent:
Atès que una valoració molt negativa d’un producte afecta molt a la operativitat del
personal de la DGPEIS i, sobre tot, a la seva seguretat, s’ha fixat un llindar per poder
passar a la fase següent (valoració automàtica). Per superar aquesta fase s’ha de
superar el 50% de la mitjana de la resta de puntuacions finals, una vegada aplicades
totes les fórmules.
Així, les caselles marcades són els articles quedarien descartats per no superar la
fase del 50% de la mitjana de la resta de puntuacions finals, una vegada aplicades
totes les fórmules.
És en aquest cas que les empreses que tenen algun article descartat, on queden
descartades en aquell lot corresponent.
Per tal d’obtenir una major informació sobre les puntuacions atorgades pels bombers
provadors en relació amb les diverses mostres presentades s’adjunta a aquest
informe un quadre excel amb la concreció de les valoracions efectuades.
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LOT 1

Armilles alta visibilitat helicòpter
S’ha donat igual valoració a totes les mostres presentades, concretament de 20,400
punts sobre 25,000 punts. Això és degut a que es tracta del mateix model d’armilla
per part de tots els licitadors i el personal que les ha provat ha considerat que tenen
una ergonomia adequada.

Pantalons trekking curts
La mostra D ha obtingut una baixa puntuació atès que en base a les proves
realitzades pels bombers s’han detectat que eren massa gruixuts, pesats i rígids. La
mostra A i F es considera que ofereixen una bona ergonomia a judici dels provadors
i obtenen la mateixa puntuació, destacant per sobre de totes la mostra E, que en l
conjunt de les puntuacions atorgades pels provadors es considera que és la que
ofereix una major comoditat.

Pantalons trekking hivern
A les mostres A i D se’ls hi ha atorgat una baixa puntuació atès que en base a les
proves realitzades pels bombers s’han detectat que els de la mostra A eren
pantalons poc confortables, molt pesats, incòmodes i de difícil adaptació al cos. En
quant a la mostra D els pantalons tenien una cintura poc ergonòmica i de difícil
adaptació.
Les altres dues mostres E i F ofereixen una bona ergonomia a judici dels provadors,
essent la F la què, en el conjunt de puntuacions atorgades en cada escenari per
cada provador, obté una lleugera major puntuació per ser la que ofereix una millor
ergonomia.

Pantalons trekking polivalents
A les mostres A i D se’ls hi ha atorgat una baixa puntuació atès que en base a les
proves realitzades pels bombers s’han detectat que la mostra A són uns pantalons
poc confortables, rígids, no s’adapten al cos. Els pantalons de la mostra D són rígids,
pesats i dificulten els moviments.
Les altres dues mostres ofereixen una bona ergonomia a judici dels provadors,
essent la F la què, en el conjunt de puntuacions atorgades en cada escenari per
cada provador, obté una lleugera major puntuació per ser la que ofereix una millor
ergonomia.
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Samarreta tècnica màniga llarga
En el conjunt global de puntuacions per part dels provadors i dels escenaris fixats, la
mostra A obté la puntuació més baixa atès que es considera una samarreta poc
tècnica, amb poca adaptació al cos i massa elàstica. La mostra D és una samarreta
amb teixit molt rígid i massa tèrmica.
Un provador ha considerat que la mostra F era massa prima, i la millor valorada, per
oferir una bona ergonomia, a judici dels provadors, és la E.

Mitjons esquí muntanya
La mostra A ha obtingut una baixa puntuació donat que els mitjons eren massa
gruixuts, molt rígids i poc transpirables a judici dels provadors. També la mostra D
eren mitjons massa gruixuts, molt rígids, poc transpirables i a més no s’ajusten i
cauen, essent poc adaptables.
Les altres dues mostres ofereixen una bona ergonomia, essent la E la què, en el
conjunt de puntuacions atorgades en cada escenari per cada provador, obté una
lleugera major puntuació per ser la que ofereix una millor ergonomia.

Mitjons tèrmics
La mostra A ha obtingut una baixa puntuació donat que són mitjons poc tècnics i poc
elàstics. La mostra D són mitjons massa gruixuts, poc adaptables, i poc
transpirables.
Les altres dues mostres ofereixen una bona ergonomia, essent la E la què, en el
conjunt de puntuacions atorgades en cada escenari per cada provador, obté una
lleugera major puntuació per ser la que ofereix una millor ergonomia.

Pantalons tèrmics interiors
A la mostra F ha obtingut una baixa puntuació atès que en base a les proves
realitzades pels bombers s’han detectat que eren pantalons massa prims i de mal
tacte.
La mostra A s’ha considerat que la seva elasticitat era millorable. La mostra D no
oferia, només per un dels provadors, comoditat ni facilitat per posar i treure’ls, però
en el conjunt dels provadors, va ser considerada la més ergonòmica. La mostra E,
per dos provadors són massa ajustats i difícils de posar i treure.
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Samarreta tèrmica màniga llarga
La mostra A es considera massa fina per alguns provadors. La mostra D, per un
provador el tacte és incòmode, però per a la resta oferia una bona ergonomia, i per
aquest motiu ha obtingut la puntuació més alta. A la mostra E, alguns provadors
consideren que és massa ajustat, poc elàstica i difícil de posar i treure. En quant a la
mostra F samarreta massa arrapada i poc còmoda.

LOT 2
Polos
A les mostres C i D han obtingut una baixa puntuació donat que la mostra C s’ha
considerat un polo poc ergonòmic, amb mal tacte i massa gruixut i rígid.
La mostra D s’ha considerat per diversos provadors com un polo poc transpirable,
poc ajustable i teixit molt rígid.
Les altres tres mostres ofereixen una millor ergonomia. Destaca la mostra B on el
teixit era més agradable i més còmode. El tacte de les mostres G i H era inadequat
per a alguns provadors.

7. Valoració final dels lots (sobre B)

Lot 1:
Mostra A = descartada
Mostra E = 19,833 punts

Lot 2:
Mostra B = 23,000 punts
Mostra D = 7,900 punts
Mostra H = 17,000 punts

El Cap del Servei Tècnic de la DGPEIS

Màxim del Valle Ferrer

Mostra D = descartada
Mostra F = 16,272 punts

Mostra C = descartada
Mostra G = 14,900 punts

