O-02/22

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
OBERTURA DEL SOBRE C EN RELACIÓ A LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE
VESTUARI I CALÇAT PER ALS TREBALLADORS DE LES SOCIETATS MUNICIPALS SERVEIS AMBIENTALS DE
CASTELLDEFELS, S.A (SAC) I JARFELS, S.A. (EXP. O-02/22)

A S S I S T E N T S:
President:
- Dolors Ferrándiz, Directora de Serveis Jurídics de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
Vocals:
- Oscar Aguilar, Director de l’Àrea de Jardins i Parcs de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
- Oscar Stoyou, Director de l’Àrea d’Administració i Finances de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
- David Cerpa, Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
Secretaria:
- Andrea Reche, Assessora Jurídica de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA

Castelldefels, 21 de març de 2022.
Quan són les 13.00 hores, es constitueix la Mesa de Contractació prevista al plec de clàusules administratives
particulars a fi de comprovar el contingut del sobre C – Proposta avaluable mitjançant l’aplicació de criteris
automàtics i formules matemàtiques – dels licitadors admesos procediment indicat, prèviament convocada al
Perfil del Contractant de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
Prèviament a la obertura dels Sobres C:
Atès que la mesa de contractació, en la passada sessió de data 10/03/2022, va acordar requerir a les empreses
WATERFIRE SL, COMERCIAL GUMMY SAU, SAMOA BLUE SL, HIGIENE Y PROTECCION SL i TRAPOS Y CABOS
RUBÍ, SL per tal que esmenessin els defectes observats en la documentació administrativa continguda en el
sobre A, a l’inici de la sessió es procedeix a l’examen de la documentació aportada en compliment de
l’esmentat requeriment.
No obstant l’anterior, i atès que la mesa de contractació es va reunir el passat 11/03/2022 per a procedir a la
obertura dels Sobres B presentats, en la que es va acordar excloure al licitador TRAPOS Y CABOS RUBÍ, SL per
no haver presentat les mostres dels articles objecte dels lots per als que va presentar oferta (Lots 1, 2, 4, 5, 6
i 7) no s’examina la documentació aportada per aquesta en compliment del requeriment efectuat.
Pel que fa a la documentació aportada per la resta d’empreses (WATERFIRE SL, COMERCIAL GUMMY SAU,
SAMOA BLUE SL i HIGIENE Y PROTECCION SL) en compliment del citat requeriment, s’observa que es correcta
i que per tant, els defectes observats han estat esmenats.
Considerant l’anterior, la mesa per unanimitat acorda:
Primer.- ADMETRE a les empreses WATERFIRE SL i SAMOA BLUE SL respecte del Lot 1, a les empreses
WATERFIRE SL i SAMOA BLUE SL respecte del Lot 2, a l’empresa SAMOA BLUE SL respecte del Lot 3, a les
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empreses SAMOA BLUE SL i HIGIENE Y PROTECCION SL respecte del Lot 4, a les empreses WATERFIRE SL,
SAMOA BLUE SL i HIGIENE Y PROTECCION SL respecte del Lot 5, a les empreses WATERFIRE SL, COMERCIAL
GUMMY SAU, SAMOA BLUE SL i HIGIENE Y PROTECCION SL respecte dels Lots 6 i 7

Atès que la mesa de contractació, en la passada sessió de data 11/03/2022, va acordar traslladar al Tècnic de
Prevenció de Riscos Laborals de la societat el contingut del Sobres B (les mostres i la documentació
presentades pels licitadors presentats a la totalitat dels lots) per a l’examen dels seus requisits de qualitat i de
la seva adequació a les especificitats i exigències del PPT i per a l’aplicació dels criteris d’adjudicació sotmesos
a judicis de valor previstos a la clàusula XVII del Plec de clàusules Administratives Particulars; a continuació, el
tècnic de Prevenció de Riscos Laborals dona lectura del seu informe, el contingut del qual es dona per
reproduït i es ratificat per pels membres de la mesa de contractació, que es publicarà juntament amb la
present acta en el perfil del contractant.
Vist el citat informe, la mesa per unanimitat acorda:
Segon.- EXCLOURE dels Lots 1, 2 i 3 a l’empresa SAMOA BLUE SL per no reunir les mostres presentades les
característiques tècniques descrites al Plec de Prescripcions tècniques particulars (d’ara endavant PPT).
En concret pel que fa al Lot 1, les peces 1-01 i 1-02 tenen un gramatge inferior al requerit; pel que fa al Lot 2,
les peces 2-01 i 2-02 no compleixen el color exigit i pel que fa al Lot 3, les peces 3-01, 3-02, 3-03 i 3-04 no
compleixen el que disposa el PPT quant als requisits d’alta visibilitat.
Tercer.- PROPOSAR a l’òrgan de contractació que DECLARI DESERT EL LOT 3 per manca d’ofertes acceptables.
Quart.- EXCLOURE del Lot 6 a l’empresa COMERCIAL GUMMY SAU per no haver presentat part de les mostres
dels articles que conformen el Lot 6 (en concret mostres de les peces: 6-01, 6-04 i 6-07) i per no haver
presentat la totalitat de documentació exigida (en concret ni fitxa tècnica ni certificat CE ni declaració de
conformitat de les peces 6-02, 6-03, i 6-08), incomplint el que disposa la clàusula XV del PCAP, i a l’empresa
HIGIENE Y PROTECCION SL per no haver presentat la totalitat de documentació exigida (en concret ni fitxa
tècnica ni certificat CE ni declaració de conformitat de la peça 6-07) que acredita l’acompliment de les
exigències previstes al PPT, incomplint el que disposa la clàusula XV del PCAP.
Cinquè.- EXCLOURE dels Lot 7 a l’empresa COMERCIAL GUMMY SAU, per no haver presentat part de les
mostres dels articles que conformen el Lot 7 (en concret mostres de les peces: 7-02, 7-03, 7-04 i 7-05) i per no
haver presentat la totalitat de documentació exigida (en concret ni fitxa tècnica ni certificat CE ni declaració
de conformitat de la peça 7-01), incomplint el que disposa la clàusula XV del PCAP.
Resultant, segons s’indica a l’esmentat informe, que les puntuacions obtingudes en aplicació dels criteris
sotmesos a judici de valor (màxim 15 punts) pels licitadors admesos en cadascun dels lots ha estat la següent:
LOT 1
LICITADOR
Vestuari laboral personal SAC Neteja, WATERFIRE SL
taller, manteniment i encarregats

PUNTUACIÓ
5 – Nivell de qualitat estàndard

LOT 2
Vestuari laboral personal JARFELS

LICITADOR
WATERFIRE SL

PUNTUACIÓ
5 – Nivell de qualitat estàndard

LOT 4
Jaquetes SAC

LICITADOR
SAMOA BLUE SL
HIGIENE I PROTECCION SL

PUNTUACIÓ
5 – Nivell de qualitat estàndard
5 – Nivell de qualitat estàndard
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LOT 5
Jaquetes JARFELS

LICITADOR
WATERFIRE SL
SAMOA BLUE SL
HIGIENE I PROTECCION SL

PUNTUACIÓ
5 – Nivell de qualitat estàndard
5 – Nivell de qualitat estàndard
5 – Nivell de qualitat estàndard

LOT 6
Calçat de Protecció SAC

LICITADOR
WATERFIRE SL
SAMOA BLUE SL

PUNTUACIÓ
5 – Nivell de qualitat estàndard
5 – Nivell de qualitat estàndard

LOT 7
Calçat de Protecció JARFELS

LICITADOR
WATERFIRE SL
SAMOA BLUE SL
HIGIENE I PROTECCION SL

PUNTUACIÓ
5 – Nivell de qualitat estàndard
5 – Nivell de qualitat estàndard
5 – Nivell de qualitat estàndard

Tot seguit, es procedeix a obrir, per ordre de lots, els sobres C presentats pels licitadors admesos a la licitació
i es comprova que:

LOT 1: Vestuari laboral personal de SAC Neteja, taller manteniment i encarregats.
Es comprova que l’empresa WATERFIRE SL presenta l’annex II degudament complimentat en els termes
següents:
-

Ofereix, per al conjunt del Lot 1, un preu de 22.682,59 € (IVA exclòs)
Ofereix un termini de lliurament de 5 setmanes.
Respecte el percentatge de treballadors discapacitats en plantilla indica 0.
Acredita l’execució del subministrament amb un vehicle 0 emissions.

LOT 2: Vestuari laboral personal de JARFELS.
Es comprova que l’empresa WATERFIRE SL presenta l’annex II degudament complimentat en els termes
següents:
-

Ofereix, per al conjunt del Lot 2, un preu de 11.720,55 € (IVA exclòs)
Ofereix un termini de lliurament de 5 setmanes.
Respecte el percentatge de treballadors discapacitats en plantilla indica 0.
Acredita l’execució del subministrament amb un vehicle 0 emissions.

LOT 4: Jaquetes SAC.
Es comprova que l’empresa SAMOA BLUE SL presenta l’annex II degudament complimentat en els termes
següents:
-

Ofereix, per al conjunt del Lot 4, un preu de 9.687,95 € (IVA exclòs)
Ofereix un termini de lliurament de 4 setmanes.
Respecte el percentatge de treballadors discapacitats en plantilla indica 0.
Acredita l’execució del subministrament amb un vehicle ECO.
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Es comprova que l’empresa HIGIENE Y PROTECCION SL presenta l’annex II degudament complimentat en els
termes següents:
-

-

S’observa que l’import resultant de multiplicar els preus unitaris oferts pel nombre d’unitats no
coincideix amb els imports totals indicat; s’haurà de requerir per tal que confirmi els preus unitaris
oferts i l’error, si s’escau, en el càlcul.
Ofereix un termini de lliurament de 4 setmanes.
Respecte el percentatge de treballadors discapacitats en plantilla indica 0.
No complimenta l’apartat relatiu a l’execució del subministrament amb un vehicle ECO o 0 emissions.

Vist l’anterior, la mesa, per unanimitat, acorda:
Sisè.- REQUERIR, respecte del Lot 4, a l’empresa HIGIENE Y PROTECCION SL per tal que, en el termini
improrrogable de 3 DIES NATURALS, CONFIRMI els preus unitaris oferts i l’error, si s’escau, comès en el
càlcul.

LOT 5: Jaquetes Jarfels.
Es comprova que l’empresa WATERFIRE SL presenta l’annex II degudament complimentat en els termes
següents:
-

Ofereix, per al conjunt del Lot 5, un preu de 3.263,20 € (IVA exclòs)
Ofereix un termini de lliurament de 5 setmanes.
Respecte el percentatge de treballadors discapacitats en plantilla indica 0.
Acredita l’execució del subministrament amb un vehicle 0 emissions.

Es comprova que l’empresa SAMOA BLUE SL presenta l’annex II degudament complimentat en els termes
següents:
-

Ofereix, per al conjunt del Lot 5, un preu de 3.800,00 € (IVA exclòs)
Ofereix un termini de lliurament de 4 setmanes.
Respecte el percentatge de treballadors discapacitats en plantilla indica 0.
Acredita l’execució del subministrament amb un vehicle ECO.

Es comprova que l’empresa HIGIENE Y PROTECCION SL presenta l’annex II degudament complimentat en els
termes següents:
-

Ofereix, per al conjunt del Lot 5, un preu de 3.436 € (IVA exclòs)
Ofereix un termini de lliurament de 4 setmanes.
Respecte el percentatge de treballadors discapacitats en plantilla indica 0.
No complimenta l’apartat relatiu a l’execució del subministrament amb un vehicle ECO o 0 emissions.
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LOT 6: Calçat de protecció SAC.
Es comprova que l’empresa WATERFIRE SL presenta l’annex II degudament complimentat en els termes
següents:
-

Ofereix, per al conjunt del Lot 6, un preu de 11.665,53 € (IVA exclòs)
Ofereix un termini de lliurament de 24 dies.
Respecte el percentatge de treballadors discapacitats en plantilla indica 0.
Acredita l’execució del subministrament amb un vehicle 0 emissions.

Es comprova que l’empresa SAMOA BLUE SL presenta l’annex II degudament complimentat en els termes
següents:
-

Ofereix, per al conjunt del Lot 6, un preu de 14.197,75 € (IVA exclòs)
Ofereix un termini de lliurament de 20 dies.
Respecte el percentatge de treballadors discapacitats en plantilla indica 0.
Acredita l’execució del subministrament amb un vehicle ECO.

LOT 7: Calçat de protecció JARFELS.
Es comprova que l’empresa WATERFIRE SL presenta l’annex II degudament complimentat en els termes
següents:
-

Ofereix, per al conjunt del Lot 7, un preu de 4.748,34 € (IVA exclòs)
Ofereix un termini de lliurament de 24 dies.
Respecte el percentatge de treballadors discapacitats en plantilla indica 0.
Acredita l’execució del subministrament amb un vehicle 0 emissions.

Es comprova que l’empresa SAMOA BLUE SL presenta l’annex II degudament complimentat en els termes
següents:
-

Ofereix, per al conjunt del Lot 7, un preu de 5.671,50 € (IVA exclòs)
Ofereix un termini de lliurament de 20 dies.
Respecte el percentatge de treballadors discapacitats en plantilla indica 0.
Acredita l’execució del subministrament amb un vehicle ECO.

Es comprova que l’empresa HIGIENE Y PROTECCION SL presenta l’annex II degudament complimentat en els
termes següents:
-

-

S’observa que l’import resultant de multiplicar els preus unitaris oferts pel nombre d’unitats no
coincideix amb els imports totals indicat; s’haurà de requerir per tal que confirmi els preus unitaris
oferts i l’error, si s’escau, en el càlcul.
Ofereix un termini de lliurament de 25 dies.
Respecte el percentatge de treballadors discapacitats en plantilla indica 0.
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-

No complimenta l’apartat relatiu a l’execució del subministrament amb un vehicle ECO o 0 emissions.

Vist l’anterior, la mesa, per unanimitat, acorda:
Setè.- REQUERIR, respecte del Lot 7, a l’empresa HIGIENE Y PROTECCION SL per tal que, en el termini
improrrogable de 3 DIES NATURALS, CONFIRMI els preus unitaris oferts i l’error, si s’escau, comès en el
càlcul.

I perquè així consti, s’estén la present acta, de la qual cosa dono fe, com a Secretaria autoritzant, a les 14.02
hores de la data al començament indicada.

La Presidenta,

La Secretaria,
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