La Junta de Govern Local en sessió del dia 28 de juliol de 2021, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

Vista la necessitat de licitar el contracte del subministrament de mascaretes higièniques
reutilitzables equivalents a FFP2, per als treballador/es de l’Ajuntament.
El pressupost base de licitació del contracte és de 14.996,25 euros, i es desglossa segons el
següent detall:
12.393,60 € pressupost net
2.602,65 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
Producte
Mascareta
Higiènica
Reutilitzable

Unitats
estimades
2582

Preu unitari
sortida (sense
IVA)
4,80

Import

IVA (21%)

Import + IVA

12.393,60

2.602,65

14.996,25

La despesa màxima que es disposarà serà pels imports detallats, independentment de l’import
total de l’oferta que resulti adjudicatària.
Considerant el pressupost base de licitació i les estimacions del contracte abans esmentades, la
durada d’aquest contracte serà de (3) mesos, comptats des de la data de formalització del
contracte
Al tractar-se d’un contracte de subministrament d’una sola vegada i per preu unitari, sense que el
nombre total d’entregues es defineixi amb exactitud, s’entén que el pressupost de licitació és el
pressupost màxim i limitatiu condicionat a la quantitat de subministraments que efectivament
realitzi l’empresa contractista, tot d’acord amb les previsions de la disposició addicional 33è
LCSP.
Atenent que les prestacions estiguin subordinades a les necessitats de l’Administració, el
pressupost base de licitació té caràcter estimatiu, i no suposa una obligació de despesa per part
de l’Ajuntament de Rubí, atès que aquest es determinarà en funció de les necessitats que es
produeixin durant l’execució del contracte
D’acord amb el previst a l’article 159.6 f) de la LCSP no procedeix la constitució de garantia
provisional ni definitiva, en tractar-se d’un procediment obert simplificat sumari.
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Vist el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars aprovats per acord de la Junta de
Govern Local de data 28 d’abril de 2021.
Vista la publicació de la licitació en el Perfil de Contractant allotjat en la Plataforma de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i en la Plataforma de Contractació
Electrònica VORTAL de data 3 de maig de 2021.
https://community.vortal.biz/prodsts/users/login/index?skinname=aytorubi,

Vist l’informe d’identificació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats de data 26 de maig
de 2021 en el qual s’identifiquen que les ofertes de les empreses ROTULOS MALLORCA SLU
amb NIF B16512360 amb una baixa del 59,38% respecte al pressupost unitari màxim i l’oferta de
l’empresa FUGAPLAST SL amb NIF B66669730 amb una baixa del 62,08% presenten valors
anormals o desproporcionats, per tant d’acord amb l’art. 149 de la LCSP i la clàusula 12 del
PCAP les dues empreses hauran de justificar la viabilitat de les seves ofertes econòmiques.
En data 27 de maig de 2021 es practiquen les notificacions electròniques de justificació de les
ofertes presentades a les dues empreses, el termini per a presentar la justificació finalitzava el 3
de juny de 2021.
En data 28 de maig de 2021 l’empresa FUGAPLATS SL amb NIF B66669730 presenta la
justificació de l’oferta mitjançant la plataforma VORTAL.
En data 31 de maig de 2021 el tècnic de prevenció emet informe favorable en relació a la baixa
presentada per l’empresa.
Vist que l’empresa ROTULOS MALLORCA SLU amb NIF B16512360 no ha presentat la
justificació requerida per tant, no s’ha tingut en compte per a la valoració de les ofertes i es
proposa a l’òrgan de contractació la seva exclusió del procediment de licitació.
Vist l’informe tècnic de valoració dels criteris automàtics emès en data 7 de juny de 2021, per la
tècnica del Servei de Contractació amb el següent resum:
Núm.
Plica

NIF

LICITADORA

Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 80
punts)

Puntuació
Termini
d'execució
(fins a 20
punts)

Total
Puntuació
(màxim 100
punts)

7

B66669730

FUGAPLAST SL

80,00

13,33

93,33

6

B60202876

GERSA INFORMATICA SL

54,77

16,67

71,44

11

B65637241

BNKA A B SL

35,44

20,00

55,44

2

B66676263

ROBIN HAT SL

43,76

10,00

53,76

4

B65859696

KAL-CO TECNOLOGIA PER LA
INDUSTRIA SL

46,98

6,67

53,65

9

B62810502

PREFORMATEX SL

40,27

6,67

46,94

8

B63042063

SUMINISTROS AN BO SL

45,64

0,00

45,64

5

B66426685

SUPDER DISTRIBUCIONES SL

32,21

0,00

32,21

10

B67512491

INDAZON CREA SL

25,50

3,33

28,83
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3

B66770728

PROMO 2016 DISTRIBUCIONS SL

16,11

0,00

16,11

Vist que en el mateix informe es proposa a l’empresa FUGAPLAST SL amb NIF B66669730 com
adjudicatària del contracte de subministrament de mascaretes higièniques reutilitzables
equivalents a FFP2 per al treballadors de Rubí per un import unitari de 1,82€ iva exclòs més 0,38
d’iva al 21% fa un total de 2,20€ iva inclòs i un termini de lliurament de 6 dies naturals tot d’acord
amb l’oferta presentada per l’empresa.
També es proposa a l’òrgan de contractació l’exclusió de la licitació de l’empresa ROTULOS
MALLORCA SLU amb NIF B16512360 per no haver presentat la justificació de la seva oferta
dintre del termini indicat, d’acord amb l’article 149 de la LCSP.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Vista la fiscalització de la interventora que consta a l’expedient.
Vista la proposta de la directora en funcions de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat de
Planificació Territorial i Serveis a les Empreses de data 20 de juliol de 2021, que consta a
l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de Decret de l’Alcaldia núm.
4512/2019, de competències a la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2019,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d’octubre de 2019.

S’ACORDA:

Primer.- Que la millor oferta en relació qualitat-preu per a l’execució del contracte del
subministrament de mascaretes higièniques reutilitzables equivalents a FFP2, per als
treballador/es de l’Ajuntament, és la de l l’empresa FUGAPLATS SL amb NIF B66669730, per un
import amb una puntuació total de 97,46 punts i per un import unitari de 1,82€ iva exclòs més
0,38 d’iva al 21% fa un total de 2,20€ iva inclòs i un termini de lliurament de 6 dies naturals tot
d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa i d’acord amb l’informe de valoració dels criteris
automàtics emès en data 7 de juny de 2021, per la tècnica del Servei de Contractació.
Segon.- Adjudicar el contracte del subministrament de mascaretes higièniques reutilitzables
equivalents a FFP2, per als treballador/es de l’Ajuntament, és la de l l’empresa FUGAPLATS SL
amb NIF B66669730, per l’import i termini abans esmentats.
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Tercer.- Excloure l’empresa ROTULOS MALLORCA SLU amb NIF B16512360 per presentar
oferta amb valors anormals o desproporcionats, i no presentar la justificació requerida per tant, no
s’ha tingut en compte per a la valoració de les ofertes.
Quart.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 8U017-9204A-22104,
conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General per a la comptabilització
en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia núm. A/ 920210004743 i D920210004501
Cinquè.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà abans del 15è
dia hàbil següent a la recepció de la notificació d’aquesta resolució, en aquest sentit es comunica
a l’adjudicatari que se’l requerirà a partir d’aquest període per signar el contracte.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i als serveis municipals interessats en aquesta
licitació.
Setè.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.

El secretari general

28/07/2021 15:19:59
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