Exp. ED-2021-910

Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al subministrament de material de seguretat dels
laboratoris amb destinació als centres docents públics del Departament d’Educació.
Antecedents
1. Per resolució de 3 de setembre de 2021, es va aprovar l'expedient per a l'adjudicació, mitjançant
procediment obert simplificat amb la tramitació de l’article 159.6 de la LCSP, del subministrament de
material de seguretat per als laboratoris dels centres docents públics dependents del Departament
d'Educació.
2. En data 7 de setembre de 2021, es va publicar al perfil del contractant la licitació del subministrament
esmentat amb un termini de presentació de proposicions que finalitzava el 21 de setembre de 2021. Es
presenta dins de termini una única empresa PIDISCAT, S.L., representada pel senyor Jordi Pineda i
Cirera.
3. En data 22 de setembre de 2021, es va obrir el sobre únic de l’empresa presentada a la licitació i es fa
constar que l’oferta econòmica és la següent:
Preu total: 34.395,20 € IVA exclòs
21,00% d’IVA
41.618,19 € IVA inclòs

Codi
article

Descripció article

Unitats
a
comprar

Preu
unitari
ofert (IVA
exclòs)

Preu unitari
ofert (IVA
inclòs)

Import
total (IVA
exclòs)

Import total
(IVA inclòs)

47172 Armari productes inflamables

16

974,70

1.179,39 € 15.595,20 €

18.870,19 €

47173 Armari productes corrosius

16

1.175,00

1.421,75 € 18.800,00 €

22.748,00 €

TOTAL 34.395,20 €

41.618,19 €

4. En data 23 de setembre de 2021, la cap de la Secció de Contractacions informa que la documentació
presentada per l’única empresa presentada dins de termini, és correcta i compleix els requeriments de
la clàusula onzena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació.
5. En data 27 de setembre de 2021, el tècnic de la Secció d’Equipaments Educatius emet informe de la
valoració tècnica sobre la viabilitat de la oferta admesa a la licitació i informa que:
-

Les ofertes dels articles 47172 i 47173 presentades per l’empresa PIDISCAT SL, són aptes
d’acord amb les prescripcions tècniques.

Fonaments de dret

1. Clàusula 14 del plec de clàusules administratives que regulen aquest contracte pel que fa a la proposta
d’adjudicació del contracte.

2. Article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/424/UE, de 26 de febrer de 2014, quant a la documentació a presentar pel licitador
proposat.
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3. Article 14.2 del plec de clàusules administratives particulars, en el qual diu que d’acord amb el
previst a la disposició final setzena de la LCSP, si aquesta licitació ha estat publicada en el perfil
del contractant del Departament d’Educació a partir del 9 de setembre de 2018, totes les empreses
que hi vulguin participar hauran d’estar inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.
Per tant,
Proposo

1. Declarar deserts els articles següents:

Codi article
47470
47471

Unitats a
comprar

Descripció article
Vitrina gasos laboratori amb filtre sense aigüera
Vitrina gasos laboratori amb filtre i sense aigüera

1
2

2. Que s’estableixi la puntuació de l’oferta admesa un cop valorada l’oferta econòmica i s’hagi
determinat que els articles són aptes d’acord amb les prescripcions tècniques, detallats a l’annex.
3. Que s’adjudiqui el contracte relatiu al subministrament de material de seguretat per als laboratoris dels
centres docents públics dependents del Departament d'Educació, d’acord amb l’informe de valoració
tècnica favorable del tècnic de la Secció d’Equipaments Educatius, a l’única empresa presentada i que
compleix els requisits administratius i tècnics exigits, pels preus unitaris i imports totals que es detallen a
continuació i un termini de lliurament de de 30 dies a partir de la data de la formalització del contracte, a
càrrec de la posició pressupostària D/640000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost
del 2020 prorrogat per a l’any 2021:
PIDISCAT, SL
NIF B61700381

Codi
article

Descripció article

Unitats
a
comprar

Preu
unitari
ofert (IVA
exclòs)

Preu unitari
ofert (IVA
inclòs)

Import
total (IVA
exclòs)

Import total
(IVA inclòs)

47172 Armari productes inflamables

16

974,70

1.179,39 € 15.595,20 €

18.870,19 €

47173 Armari productes corrosius

16

1.175,00

1.421,75 € 18.800,00 €

22.748,00 €

TOTAL 34.395,20 €

41.618,19 €

El cap del Servei de Contractacions i Patrimoni
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ANNEX a la proposta ED-2021-910

47172 Armari productes inflamables
EMPRESA
LICITADORA
PIDISCAT SL

Representant

Jordi Pineda Cirera

Preu unitari
Valoració ofert (€, IVA
tècnica
exclòs)
apta

974,70

Unitats

TOTAL
import ofert
(€, IVA
exclòs)

Punts
valoració
preu
unitari
100%

TOTAL
puntuació
màxim
100%

16

15.595,20

100

100

Unitats

TOTAL
import ofert
(€, IVA
exclòs)

Punts
valoració
preu
unitari
100%

TOTAL
puntuació
màxim
100%

16

18.800,00

100

100

47173 Armari productes corrosius
EMPRESA
LICITADORA
PIDISCAT SL

Representant

Jordi Pineda Cirera

Preu unitari
Valoració ofert (€, IVA
tècnica
exclòs)
apta

1.175,00
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