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ÀMBIT DE SERVEIS GENERALS
SERVEIS AUXILAR I COMPRES
Assumpte:

Destinatari:

Informe de valoració del procediment obert
simplificat
abreujat
del
contracte
del
subministrament de la uniformitat i calçat pel
personal auxiliar de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, LOT 2. (EXP. 2021/12793/3086)
Alejandro Muñoz Blasco
Coordinador de la Unitat Tècnica de Contractació

En relació amb l’assumpte de l’epígraf, el tècnic que subscriu emet el següent,

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

INFORME
VALORACIÓ DE RESPOTA AL REQUERIMENT FET A LA’EMPRESA PUBLIKA
GESTION PUBLICITARIA, S.L.U., ATÉS QUE PRESSUMPTAMENT ES
CONSIDERA DESPROPORCIONADA O TEMERÀRIA
Mitjançant un ofici de data 17 de febrer de 2022 es va posar de manifest a l’empresa
PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA, S.L.U, amb NIF NIF B98012859, que en relació a
la documentació presentada en el sobre únic relativa a la licitació del procediment de
referència, LOT 2, analitzada la seva oferta presentada aquesta pot arribar a ser
considerada desproporcionada o anormal, d’acord amb el previst a l’article 149 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Així mateix, se li va requerir per a que en el termini dels 5 dies hàbils següents al de la
notificació del requeriment, presentés en aquest Ajuntament la justificació i certificació
de la viabilitat econòmica de l’oferta presentada mitjançant la presentació de la
següent documentació:
 Ratificació de la seva oferta econòmica i tècnica, d’acord amb el que
s’estableix als PPT i PCAP d’aquest Contracte.
 Justificació i/o documentació justificativa sobre aquelles condicions de l’oferta
que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del preu o costos de la
mateixa. Aquesta justificació podrà ser referida, alternativament, sobre alguns
dels conceptes previstos a l’article 149.4 de la LCSP.
En data 24 de febrer de 2022, l’Empresa PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA S.L.U,
dona resposta a l’esmentat requeriment, i d’acord amb la informació presentada
s’accepta la seva oferta.
D’acord amb l’anterior i un cop realitzades les valoracions, a l’estimar-se com a oferta
més convenient per ajustar-se millor a les condicions del procediment obert d’aquest
subministrament, el sotasignat PROPOSA l’adjudicació del contracte del
subministrament de la uniformitat pel personal auxiliar de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, LOT 2, a la següent empresa:
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L’empresa PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA, S.L.U., amb NIF B98012859, d’acord
amb la seva oferta i una puntuació total obtinguda de 96,50 punts, per un import de
despesa màxima de 8.886,24 euros, IVA inclòs, corresponent a 7.344,00 euros de
base imposable i 1.542,24 euros d’IVA (21%), segons els següents preus unitaris, així
com la resta de compromisos inclosos a la seva oferta:

SUBMINISTRAMENTS
1 Sabates Estiu
2 Sabates Hivern

UNITATS
ESTIMADES

34 uts
34 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

28,90 €
38,90 €

982,60 €
1.322,60 €
2.305,20 €
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Així com el 12% sobre el PVP dels preus unitaris no previstos als annexos dels Plecs
de prescripcions tècniques del lot 2
Les anualitats que es proposen són les següents:
Exercici 2022: 4.443,12 euros, IVA inclòs.
2022
(IVA inclòs)

PARTIDA
21 92005 22104 VESTUARI SUBALTERNS

4.443,12 €

Exercici 2023: 4.443,12 euros, IVA inclòs.
2023
(IVA inclòs)

PARTIDA
21 92005 22104 VESTUARI SUBALTERNS

4.443,12 €

Així mateix, cal manifestar que d’acord amb l’establert a la clàusula 16 del plec de
clàusules administratives particulars, en el supòsit que l’adjudicació recaigui en una
oferta inicialment considerada presumptament com anormal i/o desproporcionada,
s’exigirà la constitució d’una garantia d’ un 5% de l’import d’adjudicació.
D’acord amb l’anterior, donat que l’adjudicació que es proposa per al LOT 2 recau en
una oferta inicialment considerada presumptament com anormal i/o desproporcionada,
s’haurà de requerir a l’empresa PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA, S.L.U, amb NIF
B98012859, pera que en el termini de 5 dies hàbils dipositi en la Tresoreria municipal
la quantitat de 367,20 € en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte.

Juan Carlos Jodar Trigueros
Coordinador de serveis auxiliars i compres
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