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ACTA D’OBERTURA DE SOBRES DIGITALS

Montserrat Febrero i Piera

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.
Una vegada finalitzat el termini per a presentar sobres digitals i transcorregut el
període de temps establert per a poder realitzar l’obertura dels mateixos, s’accedeix
al contingut de les propostes presentades amb aplicació de les credencials
requerides i prèvia sol·licitud de les paraules clau a les empreses licitadores, que les
han introduït dins el termini màxim establert a l’anunci de licitació, on es
comprovarà que continguin els documents obligatoris Annex I Declaració
Responsable, certificats d’inscripció a un Registre oficial de licitadors que acrediti la
solvència requerida en els Plecs i la capacitat d’obrar, Annex II Criteris avaluables
automàticament, Annex III Subcontractació i albarà de presentació de mostres amb
documentació relativa a les mostres ofertes, Els requisits de solvència establerts a
la clàusula VI.5.1 del PCAP són els següents:
VI.5.1. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera, i de
la solvència tècnica o professional
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Essent les 10.36 hores del 6 d’abril de 2021, es procedeix a realitzar en acta no
pública l’obertura 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, 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.
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Les empreses que es presentin a la licitació podran acreditar la seva
solvència econòmica i tècnica, a través dels mitjans següents:
1. Solvència econòmica
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Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de
constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes
per import igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació. El volum de
negocis mínim anual exigit no excedirà d'una vegada i mitja el valor anual
mitjà del contracte, això és 41.776,86€.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'ha d'acreditar per mitja
dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si
l'empresari esta inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el
registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
2. Solvència tècnica o professional
Relació dels principals subministraments efectuats en els últims tres anys,
similars o iguals als de l’objecte del contracte, que inclogui codi CPV, import,
dates i el destinatari públic o privat, d'aquests. Els serveis o treballs
efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de
l'empresari.
Amb el requisit mínim que l'import anual acumulat l'any de més execució
sigui igual o superior al 70% de la anualitat mitjana del contracte (això és
19.485,87€).
Acreditació de solvència
Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o
professional, es reconeixen plens efectes i únics jurídics a les dades que
consten en el certificat d'inscripció al Registre electrònic d'empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que determina la
Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014 del Parlament de
Catalunya, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic; i al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de les Administracions Publiques, en els termes establerts en la LCSP. És
obligatori que en les dades que consten en el Registre electrònic d'empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya quedi acreditat que consten amb la
capacitat d’obrar perquè el seu objecte social permet executar el servei
objecte del contracte, així com que disposen de la solvència en els termes
que consten en aquesta clàusula. Aquesta acreditació no serà esmenable en
cap cas i de no complir-se quedaran automàticament exclosos.
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva
solvència, en els termes indicats en aquesta clàusula. Per tal de determinar
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la solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les
seves integrants.
El resultat de l’obertura de les proposicions presentades és el següent:
Oferta núm. 1. Insigna Uniformes SL amb CIF B97611164:

-

Presenten DECLARACIÓ RESPONSABLE on manifesten que tenen la
capacitat d’obrar i no concorren en prohibicions de contractar, segons
model facilitat Annex I, indicant adreça de correu electrònic
insigna@insigna.es, als efectes de comunicacions relatives a aquesta
licitació.

o

Presenten inscripció de l’empresa al RELI, on consta acreditada tant la
capacitat d’obrar com la solvència econòmica i tècnica.

o

Presenten Annex II. Criteris avaluables automàticament, on es
comprometen a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques, que accepta
íntegrament, amb el següent desglòs:
1. Ofereix un percentatge de baixa sobre la totalitat dels preus unitaris
establerts a l’Annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques de 6%.
2. Ofereix les següents millores:
Ofereix una millora en el termini de primer lliurament de les peces de 20
dies.

Montserrat Febrero i Piera

Ofereix una millora en el termini de reposició de les peces 10 dies.
o

Presenten albarà d’entrega de 4 caixes amb mostres de tots els productes
que consten en els plecs.

o

Presenten documentació tècnica de totes les mostres presentades, així com
document de confidencialitat del contingut tècnic de les mostres
presentades.

La Mesa de Contractació considera correcta l’oferta per complir amb tots els
requisits, i comprova que l’empresa acredita la seva capacitat d’obrar, solvència
econòmica i tècnica requerides, i de trobar-se al corrent de les seves obligacions
tributàries i de seguretat social.
Oferta núm. 2. Esdepunt Thecnics SL amb CIF B66345638:

o

Presenten DECLARACIÓ RESPONSABLE on manifesten que tenen la
capacitat d’obrar i no concorren en prohibicions de contractar, segons
model facilitat Annex I, indicant adreça de correu electrònic
miguelangel€esdepunt.com als efectes de comunicacions relatives a
aquesta licitació.

o

Presenten inscripció de l’empresa al RELI, on consta acreditada tant la
capacitat d’obrar com la solvència econòmica i tècnica.
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o
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o

Presenten, tot i no ser obligatori, DEUC signat pel representant de
l’empresa.

o

Presenten Annex II. Criteris avaluables automàticament, on es
comprometen a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques, que accepta
íntegrament, amb el següent desglòs:
1. Ofereix un percentatge de baixa sobre la totalitat dels preus unitaris
establerts a l’Annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques de 14,75%.
2. Ofereix les següents millores:
Ofereix una millora en el termini de primer lliurament de les peces de
11-15 dies.
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Ofereix una millora en el termini de reposició de les peces 0-5 dies.
o

Presenten albarà d’entrega de 3 caixes amb mostres de tots els productes
que consten en els plecs.

o

Presenten documentació tècnica de totes les mostres presentades,

La Mesa de Contractació considera correcta l’oferta per complir amb tots els
requisits, i comprova que l’empresa acredita la seva capacitat d’obrar, solvència
econòmica i tècnica requerides, i de trobar-se al corrent de les seves obligacions
tributàries i de seguretat social.
Una vegada oberts els sobres i previ a la comprovació de si les ofertes econòmiques
presentades en troben en situació de baixa anormal o no, per posteriorment ser
valorades, es sol·licitarà informe al Cap de la Policia Local i responsable del
contracte, relatiu a les mostres presentades. Aquest informe serà vinculant per
determinar l’acceptació o exclusió de les ofertes presentades.
Es dóna per acabada la sessió i s’estén aquesta acta, el contingut de la qual com a
secretària certifico.

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