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Montserrat Febrero i Piera

Essent les 10.00 hores del 20 d’abril de 2021, es reuneix la Mesa de Contractació a
l’objecte de procedir a l’anàlisi i valoració de les ofertes presentades, mitjançant
sobre únic digital, al procediment obert simplificat, amb tramitació ordinària i no
subjecte a regulació harmonitzada, convocat per l’ajuntament de Corbera de
Llobregat per a la contractació subministrament de vestuari i complements per a la
Policia Local, i procedir a elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació.
La licitació es va efectuar en els termes i condicions establertes en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques, aprovats en
data 15 de març de 2021, amb un import màxim de 83.551,05€, 21% d’IVA exclòs,
per a la totalitat de la durada inicial del contracte, amb aplicació del preus unitaris
per subministraments efectivament executats que resultin de l’oferta presentada
per l’adjudicatari, i amb possibilitat de ser prorrogat per un màxim d’un any més.
La durada inicial del contracte es preveu des de la data que s’estableixi en l’acord
d’adjudicació i fins el 31 de desembre de 2023. Expedient núm. AJCOR0303072021.
La Mesa de Contractació la formen:
1. Presidenta:
2. Vocals:

3. Secretària:

Sra. Montserrat Febrero i Piera, alcaldessa de l’Ajuntament.
Sr. Pablo Fernández Fernández, interventor de l’Ajuntament.
Sra. Marta Puig Puig, secretària acctal. de l’Ajuntament.
Sra. Natàlia Diaz Moreno, lletrada adscrita als serveis jurídics
de l’Ajuntament.
Sra. Maria José Insa Pascual, responsable del servei de
contractació.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la
Corporació en data 17 de març de 2021, amb un període de quinze (15) dies
naturals per a presentar ofertes, essent l’últim dia l’1 d’abril de 2021 a les 23.59
hores.
Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions,
Insigna Uniformes SL amb CIF B97611164, i registre d’entrada 2021/3421, de 30
de març a les 12:01 hores; i Esdepunt Thecnics SL amb CIF B66345638, i registre
d’entrada 2021/3559, d’1 d’abril a les 20:31 hores.
En data 7 d’abril de 2021 es va signar l’acta d’obertura dels sobres digitals
presentats a la licitació, amb el resultat que consta a l’acta que consta a l’expedient
i que es va publicar en el perfil del contractant, d’on se’n desprèn que efectuades
les comprovacions pertinents, les empreses presentades complien requeriments de
solvència i capacitat, i que previ a la comprovació de si les ofertes econòmiques
presentades en trobaven en situació de baixa anormal o no, per posteriorment ser
valorades, es sol·licitaria informe al Cap de la Policia Local i responsable del
contracte, relatiu a les mostres presentades, essent l’informe vinculant per
determinar l’acceptació o exclusió de les ofertes presentades.
En data 15 d’abril de 2021, el responsable del contracte signa informe de valoració
de les mostres presentades, d’on se’n desprèn el següent:

Maria José Insa Pascual
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20/04/2021 Secretària de la mesa de
contractació
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20/04/2021 President/a mesa de
contractació

Acta de la Mesa de Contractació d’anàlisi, valoració i proposta
d’adjudicació de les ofertes presentades a la contractació del
subministrament de vestuari per a la Policia Local
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1. Que les mostres presentades per l’empresa licitadora Insigna Uniformes SL són
correctes en ajustar-se al requerit en el PPT, tant pel que fa a la documentació
tècnica com a les característiques tècniques de les mostres en sí.
2. Que les mostres presentades per l’empresa licitadora Esdepunt Thecnics SL no són

correctes en no ajustar-se al requerit en el PPT, quant a la documentació tècnica,
on no consta aportada de diversos articles especificats en el PPT, fet que impedeix
comprovar que les mostres presentades compleixen amb tots els requisits i
especificacions establerts en el PPT.
Atès l’exposat, procedeix excloure del procediment de licitació l’empresa Esdepunt
Thecnics SL, i acceptar l’empresa Insigna Uniformes SL, procedint a comprovar si
l’oferta econòmica presentada amb un 6% de percentatge de baixa sobre la
totalitat dels preus unitaris establerts a l’Annex 2 del PPT, es troba en baixa
anormal com a pas previ per a la seva adjudicació.

Montserrat Febrero i Piera
Maria José Insa Pascual
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Baixa anormal o desproporcionada
De conformitat amb l’establert a la clàusula VI.15 del PCAP, el percentatge de baixa
ofert sobre la totalitat dels preus unitaris, serà l’únic criteri per a determinar la
anormalitat o desproporcionalitat de l’oferta a considerar, essent en aquest cas del
6%, i es comprovarà atès l’establert al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques. En concret, i pel cas d’un únic licitador, com és el que
ara ens ocupa, el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, determina que serà baixa
anormal o desproporcionada la que sobrepassi en un 25% l’import de licitació. Per
tant, l’oferta presentada no es troba en baixa anormal en no superar el 25% de
descompte sobre els preus unitaris, i es pot procedir a la seva valoració i
adjudicació.
Valoració criteris d’adjudicació
Els criteris, tots ells avaluables automàticament, s’estableixen a la clàusula VI.10.1
del PCAP:
“VI.10.1. Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 100 punts)
VI.10.1.1) Oferta econòmica: Fins a 80 punts
La puntuació màxima s’atorgarà a la màxima baixa oferta, quant al major
percentatge de baixa ofert sobre la totalitat dels preus unitaris dels productes
relacionats en els annexos, i de manera directament proporcional a la resta.
VI.10.1.2) Millores: Fins a 20 punts
S’estableixen els següents criteris de valoració:


Reducció en el termini de primer lliurament de les peces. Inferior al
màxim de 30 dies naturals. Fins un màxim de 15 punts, segons el
següent desglossament:
 Lliurament entre 1 i 5 dies naturals: 15 punts
 Lliurament entre 6 i 10 dies naturals: 12 punts
 Lliurament entre 11 i 15 dies naturals: 9 punts
 Lliurament entre 16 i 20 dies naturals: 6 punts
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Lliurament entre 21 i 25 dies naturals: 3 punts
Lliurament entre 26 i 29 dies naturals: 1 punt

Reducció en el termini de reposició de les peces. Inferior al màxim de 20
dies naturals. Fins un màxim de 5 punts, segons el següent
desglossament:
 Lliurament entre 0 i 5 dies naturals: 5 punts
 Lliurament entre 6 i 10 dies naturals: 4 punts
 Lliurament entre 11 i 15 dies naturals: 3 punts
 Lliurament entre 16 i 19 dies naturals: 1 punt”

L’empresa licitadora rep la puntuació de 90 punts en haver ofert un percentatge de
descompte del 6% sobre els preus unitaris establerts a l’Annex 2 del Plec de
Prescripcions Tècniques per subministraments efectivament executats, i unes
millores de 20 dies en el termini de primer lliurament de les peces, i de 10
dies en el termini de reposició de les peces.
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20/04/2021 Secretària de la mesa de
contractació
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20/04/2021 President/a mesa de
contractació

Proposta d’adjudicació
De la valoració efectuada se’n desprèn que l’oferta amb la millor relació qualitatpreu és la presentada per l’empresa licitadora Insigna Uniformes SL amb CIF
B97611164, en haver obtingut una puntuació total de 90 punts, ser l’única
empresa acceptada, i tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència econòmica i
tècnica requerides, i haver ofert un percentatge de descompte del 6% sobre els
preus unitaris establerts a l’Annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques per
subministraments efectivament executats, i unes millores de 20 dies en el termini
de primer lliurament de les peces, i de 10 dies en el termini de reposició de les
peces.
Per tot l’exposat, aquesta Mesa de Contractació proposa a l’Alcaldia, com a òrgan
de contractació competent per delegació de la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. En compliment del que determina l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), requerir l’empresa Insigna
Uniformes SL amb CIF B97611164, com a empresa licitadora que ha resultat amb
l’oferta més avantatjosa quant a relació qualitat-preu de les presentades al
procediment obert simplificat, amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació
harmonitzada, convocat per l’ajuntament de Corbera de Llobregat per a la
contractació subministrament de vestuari i complements per a la Policia Local, en
haver obtingut una puntuació total de 90 punts, ser l’única empresa acceptada, i
tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides, i
haver ofert un percentatge de descompte del 6% sobre els preus unitaris establerts
a l’Annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques per subministraments efectivament
executats, i unes millores de 20 dies en el termini de primer lliurament de les
peces, i de 10 dies en el termini de reposició de les peces, per a què presenti dins
el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la notificació del
present requeriment, l’acreditació d’haver dipositat a disposició de l’Ajuntament la
quantitat de //4.177,55.-// €, que correspon al 5% de l’import màxim del contracte
fixat en 83.551,05€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del
contracte, en concepte de fiança definitiva, en qualsevol de les modalitats previstes
en l’article 110 de la LCSP i en la clàusula VI.11 del PCAP.
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Per a dipositar la fiança mitjançant aval o assegurança de caució, serà obligatori
sol·licitar cita prèvia al telèfon de Tresoreria 93.650.02.11 ext. 2058.
Si aquest dipòsit es formalitza mitjançant transferència bancària o metàl·lic, el
número de compte és el següent: Caixabank ES27 2100 0552 10 0200006856.
A la pàgina web de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat poden obtenir els
documents de conformitat de prestació de garantia mitjançant retenció en el preu, i
els models d’aval i assegurança de caució que s’hauran d’utilitzar obligatòriament.
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa licitadora pel seu coneixement i efectes,
amb el benentès que de complir-se adequadament en temps i forma el requeriment
efectuat, es procedirà a l’adjudicació del contracte. Cas contrari, s’entendrà que
han retirat la seva oferta.
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Montserrat Febrero i Piera
Maria José Insa Pascual

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
La secretària de la Mesa, Maria José Insa Pascual
Vist i plau de la presidenta, Montserrat Febrero i Piera

20/04/2021 Secretària de la mesa de
contractació
Signatura 1 de 2

20/04/2021 President/a mesa de
contractació

Es dóna per acabada la sessió i s’estén aquesta acta, el contingut de la qual com a
secretària certifico.
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