Expedient núm.: 2020.241.0.4602.
INFORME DE PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
ROBA
DE
TREBALL
SERIGRAFIADA
PELS
TREBALLADORS,
TREBALLADORES I ALUMNES DE LA CASA D’OFICIS MITJANÇANT
CONTRACTE MENOR AMB INVITACIONS
Antecedents:
En data 18 de març del 2020 la presidenta de l’Institut Municipal d’Ocupació
Salvador Seguí aprovà el Plec de clàusules administratives i el Plec de
clàusules tècniques per al contracte menor del subministrament de roba de
treball serigrafiada pels treballadors, treballadores i alumnes de la Casa
d’Oficis, amb un pressupost màxim de 7.438,02€ + 1.561,98€ d’IVA (21%) i
un import total de 9.000€.
Fets:
En data 15 de juny del 2020 s’han rebut per invitació dos ofertes de dos de les
tres empreses convidades que compleixen els requisits indicats en els plecs de
clàusules administratives i tècniques. Les ofertes rebudes han estat fetes per
les empreses:


Laborman equipaments, SLU, amb NIF B25649401



CetaRoig, SL, amb NIF B25833526

Els criteris d’adjudicació avaluables automàticament d’aquest contracte menor
recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte
inclou:
a) Millor oferta econòmica:
Puntuació màxima: 100 punts
Menor oferta vàlidament emesa x Puntuació màxima a obtenir
Puntuació a)= ----------------------------------------------------------------------Oferta

Puntuació b) CetaRoig, SL: 7.419,77 € (IVA exclòs) = 86,51 punts
L’oferta presentada per l’empresa Laborman equipaments, SLU, amb 100
punts, és l’oferta amb millor valoració de les dos presentades.
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Puntuació a) Laborman equipaments, SLU:
6.418,89€ (IVA exclòs) = 100 punts
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Conclusions
Es per això, que es proposa l’adjudicació de la contractació menor del
subministrament de roba de treball serigrafiada pels treballadors,
treballadores i alumnes de la Casa d’Oficis a l’empresa Laborman
equipaments, SLU Lleida, amb NIF B25649401, per un import de 6.418,89 €,
més
1.347,97 € d’IVA (Total: 7.766,86€), d’acord amb la seva oferta
econòmica i tècnica.

Lleida, 15 de juny del 2020
Responsable de la Secretaria Tècnica de l’IMO
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