Exp. Núm. 2019/6673

INFORME-PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Vista la notificació de resolució final per part del Servei d’Ocupació de Catalunya
d’aprovació dels projectes ocupacionals ENFEINAT i TREBALL I FORMACIÓ, amb
una previsió de contractació laboral de 32 persones, entre les quals es troben
personal de neteja, pintors, paletes, horticultura i suport de manteniment.
Vista la necessitat de contractació del subministrament de roba de Treball i
Equipament per al personal laboral temporal participant en els programes
ENFEINAT i TREBALL i Formació, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
Vist que el citat subministrament objecte de contractació tindrà com a finalitat
proporcionar l’equipament de vestuari necessari als treballadors contractats pel
Patronat Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet.
Vist que el preu màxim de licitació és de 5.450,00 euros, IVA inclòs.
Atès que s’ha fet la invitació a les següents empreses:
CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, S.A
FERRETERÍA MARANGES, S.A
WATERFIRE, S.L.
ERGO-4

Nom de l’empresa

Preu sense IVA

IVA

Preu total
(IVA inclòs)

4.161,53€

21%

5.035,46€

21%

3.710,99€

CIF

CONFECCIONES
INDUSTRIALES VALLS, S.A
FERRETERÍA
S.A

MARANGES, 3.066,93€

WATERFIRE, S.L.

Rebutja participar
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Vist que un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes econòmiques a
través del correu electrònic, s’han presentat les següents propostes:
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Atès que, segons consta al punt 10 de la sol·licitud d’oferta econòmica, els criteris
de valoració es considera seleccionar l’oferta que presenti una proposta
econòmicament més avantatjosa en quan a qualitat-preu.

PROPOSO
Adjudicar a l’empresa “FERRETERIA MARANGES, S.A.”, amb CIF núm.
A08585648, el contracte de subministrament de roba de treball per al personal
laboral temporal contractat per al PATRONAT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, per un import de: 3.710,99 euros, (IVA 21%
inclòs), es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.241.22104
“Vestuari i EPIS” del vigent Pressupost del Patronat Municipal d’Ocupació, en
base a les prescripcions tècniques i administratives que hi figuren a l’expedient i
a la proposta formulada per l’adjudicatari, per haver-hi presentat la proposta
més econòmica.

Així mateix declaro responsablement que:
-no s’està alterant l’objecte del contracte per tal d’evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.

- D’acord amb l’article 64, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), no s’ha detectat cap conflicte d’interessos en aquest
procediment de licitació que pugui distorsionar la competència.
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-no hi ha concurrència en els licitadors d’aquest contracte, de més contractes
menors amb aquest Patronat que individualment o conjuntament superin la xifra
que consta indicada com a llindar per als contractes menors (15.000,00€), per
aquest mateix objecte contractual, en el termini d’un exercici pressupostari,
segons consta en les dades de l’aplicació informàtica EkonSical.
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