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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
VESTUARI LABORAL I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER AL
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Composició:
-
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Sr. Joaquim Bartolomé Capdevila, tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Acció Ambientat,
Energia i Serveis Urbans.

-

Vocals:
Sra. María Cacharro López, la secretària de la Corporació.
Sra. Maribel Rivero del Hoyo, la interventora acctal de la Corporació.
Sra. M. Paz Molina González, cap del negociat de Manteniment i Serveis Urbans

-

Secretària acctal: Sra. Mercedes Hernández
departament de Contractació i Patrimoni.

Gómez,

cap

de

negociat

del

L’objecte de la sessió és proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de
Subministrament de vestuari laboral i equips de protecció individual per al
col·lectiu de personal de Manteniment i Serveis Urbans (2 lots) amb un pressupost
base de licitació de base de licitació anual de 42.000 € IVA exclòs (50.820 €, amb el 21%
d’IVA inclòs pel primer any) i 43.000€ IVA exclòs (52.030€, amb el 21% d’IVA inclòs), pel
segon any, amb preus unitaris, a favor de les empreses que hagin presentat la millor oferta
de conformitat amb l’establert a l’art. 145 LLCSP i conforme al següent desglossament
econòmic per lot i any:
o

Lot 1 subministrament de vestuari, amb un pressupost màxim de : primer any
i 1a pròrroga: 22.000 € IVA exclòs (26.620 € IVA inclòs). Segon any i 2a
pròrroga: 23.000 € IVA exclòs (27.830 € IVA inclòs).

o

Lot 2 subministrament d’equips de protecció individual ( EPI’S) i calçat, amb
un pressupost màxim de:. primer any: 20.000 € IVA exclòs (24.200 € IVA
inclòs). Segon any i pròrrogues: 20.000 € IVA exclòs (24.200 € IVA inclòs).

Obert l’acte, la Secretària de la Mesa dona compte de la clàusula relativa als criteris
d’adjudicació del Plec de clàusules administratives particulars.
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De conformitat amb l’informe emès per la cap de negociat de Manteniment i Serveis, validat
pel Cap de Secció de Serveis en data 24 de febrer de 2022, consistent en la valoració de les
propostes en base als criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàusules
administratives, el contingut dels quals es reprodueix literalment a continuació:
“
INFORME relatiu a l’estudi de valoració del contracte de subministrament de vestuari laboral
i equips de protecció individual per al col·lectiu de personal de Manteniment i Serveis Urbans i
proposta d’adjudicació - 2 lots

OBJECTE.- Contracte de subministrament de vestuari laboral i equips de protecció individual
per al col·lectiu de personal de Manteniment i Serveis urbans
2 Lots.
ANTECEDENTS.La Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2021 va aprovar l’expedient de contractació
relatiu al subministrament de vestuari i equips de protecció individual per al col·lectiu de
treballadors de la Secció de Manteniment i Serveis (2 lots) mitjançant procediment obert i
amb un pressupost màxim anual de 43.000 € IVA no inclòs, amb preus unitaris, amb el
següent desglossament econòmic:
Primer
exercici

Segon
exercici

1r any de
possible
pròrroga

Lot 1 - Vestuari

22.000,00

23.000,00

22.000,00

23.000,00

9.000,00

99.000,00

Lot 2 – EPI’s i calçat

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

8.000,00

88.000,00

42.000,00

43.000,00

42.000,00

43.000,00

17.000,00

187.000,00

8.820,00

9.030,00

8.820,00

9.030,00

3.570,00

50.820,00

52.030,00

50.820,00

52.030,00

20.570,00

LOTS

TOTAL
IVA
Import total IVA inclòs

2n any de
possible
pròrroga

Possibles
modificacions
(10%)

TOTAL IVA
INCLÒS

187.000,00

ACTA OBERTURA PROPOSICIONS.Acta d’obertura sobre A:Segons consta a l’acta d’obertura de proposicions presentades a cadascú dels diferents lots de
data 3 de gener de 2022, aquestes han estat:
Pel que fa al Lot 1 – Subministrament de vestuari
1. Samoa Blue SL
2. Via 34 SL
Pel que fa al Lot 2 – Subministrament d’EPI’s i calçat
1. Aubert SA
2. Ibergestión Construcciones y Obras SA
3. Metalco SA
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4. Proin Pinilla SL
5. Samoa Blue SL
Acta d’obertura sobre B.L’acta d’obertura de proposicions corresponents al sobre B, relatiu als criteris de valoració
avaluables de forma automàtica, va tenir lloc el dia 5 de gener, en la qual es detalla les
ofertes presentades per les diferents empreses pel que fa a l’apartat a) en qualsevol dels dos
lots.
També es detalla pel que fa al criteri de valoració corresponents a l’apartat b) de qualsevol
dels dos lots, aquelles empreses que han presentat declaració responsable i documentació
acreditativa del compliments dels requisits amb referència a tenir en plantilla persones
destinades a l’execució del contracte en un mínim del 5 % de persones en situació d’exclusió
socials o en greu risc d’0arribar-hi, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats
importants per integrar-se al mercat de treball ordinari i que estiguin incloses en algun dels
col·lectius que s’hi detallen al corresponen plec de clàusules econòmic administratives que
regeixen la licitació.
ESTUDI DE VALORACIÓ.Abans de procedir a la puntuació de les diferents ofertes i de conformitat amb l’establert al
plec de clàusules administratives que regeixen la licitació, es procedeix a la revisió de les
diferents proposicions als efectes de determinar que cap d’elles supera el pressupost màxim
anual o que no ofereixen la totalitat de peces de vestuari o de partides d’EPI’s detallades al
model de proposició econòmica.
Em aquest sentit i pel que respecta als criteris avaluables de forma automàtica, per als dos
lots, s’estableix en el ja referenciat plec de clàusules econòmic administratives el següent:
Les empreses licitadores hauran de presentar les seves ofertes responent clarament a tots i
cadascun dels criteris de valoració establerts al plec de prescripcions tècniques.
La puntuació total de la oferta respondrà a la suma de les puntuacions obtingudes en aplicació
dels criteris parcials que s’exposen a continuació.
L’empresa que no respongui explícitament a qualsevol dels criteris d’aquest plec no obtindrà
cap puntuació, o si es tracta del preu serà motiu de rebuig de l’oferta.
Tampoc no obtindran cap puntuació les empreses que no aportin en qualsevol dels dos lots les
corresponents fitxes tècniques dels productes oferts segons ja es detalla en els corresponents
apartats de valoració del preu.
Els criteris automàtics es valoraran de forma objectiva, segons les dades de la oferta i
puntuats segons la forma que es descriu en aquest document.
- Descripció i puntuació dels criteris de valoració (Puntuació màxima Lots 1 i 2: 100
punts).
S’utilitzaran els següents criteris de valoració per a cadascú dels diferents lots amb el següent
desglossament:
Criteris automàtics
a) Preu
b) % Persones en plantilla en situació d’exclusió
social o en greu risc
Total puntuació

90 punts
10 punts
100 punts
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L’oferta guanyadora serà aquella que obtingui la millor puntuació de la suma de les
puntuacions obtingudes dels criteris de valoració a) (preu) i b % (Persones en plantilla en
situació d’exclusió social o en greu risc (10 punts).
Pel que fa al Lot 1 – Subministrament de vestuari
a) Preu (Puntuació màxima: 90 punts)
Per valorar les ofertes es multiplicarà el preu unitari, sense IVA, de cada producte pel seu
paràmetre de valoració de conformitat amb l’Annex 1 del plec de prescripcions tècniques. El
resultat de l’operació anterior s’anotarà en la columna “Puntuació parcial” de cada fila.
Una vegada realitzades la totalitat de les diferents operacions es procedirà a la suma de totes
les quantitats que apareguin a la columna “Puntuació parcial”, obtenint l’oferta a valorar
d’aquest apartat (OV).
La millor oferta d’aquest apartat serà la que obtingui la millor puntuació (PE) d’aquest
apartat, que serà el preu més baix.
La puntuació obtinguda per les diferents proposicions econòmiques vindrà donada pel resultat
d’aplicar la següent fórmula a cadascun dels dos lots:
 OV  MO 
PE  C * 1 

PL



I a on:

-

PE és la puntuació obtinguda per cada empresa
C és el pes en punts del criteri objecte de valoració (90)
OV és l’oferta a valorar
MO correspon a la millor oferta (sumatori total de les puntuacions parcials).
PL correspon al pressupost màxim anual (22.000)

Les ofertes econòmiques proposades pel licitador (OV) que superin el pressupost màxim anual o
qualsevol dels preus unitaris màxims o que no ofereixi la totalitat de les peces de vestuari seran
rebutjades. També seran rebutjades les empreses licitadores si no aporten les corresponents fitxes
tècniques dels productes detallats a la clàusula 5 del plec de prescripcions tècniques.

b) % Persones en plantilla en situació d’exclusió social o en greu risc (10 punts):
S’atorgarà 10 punts a les empreses licitadores que tinguin en plantilla persones destinades a
l’execució del contracte un mínim d’un 5% de persones en situació d’exclusió social o en greu
risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats importants per integrar-se al
mercat de treball ordinari i que estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:
 Persones amb discapacitat física, intel·lectual, sensorial o amb trastorn mental que tinguin
possibilitats d’inserció en el món laboral.
 Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
 Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els
requisits que estableix la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.
 Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de
menors.
 Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de
rehabilitació i reinserció social.
 Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació,
persones en llibertat condicional i persones exrecluses.
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 Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el
parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.
 Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
Les empreses licitadores per obtenir la puntuació d’aquest apartat en la seva oferta hauran
d’aportar la corresponent declaració responsable i també acreditar la realitat de la pertinença de les
persones indicades mitjançat qualsevol documentació justificativa del compliment dels requisits
exigits. Aquestes hauran de tenir més de tres mesos d’antiguitat i a jornada completa o l’equivalent
en jornades parcials. Els licitadors que en les seves proposicions no indiquin res en relació a aquest
criteri b), o no l’acreditin, obtindran una puntuació de 0 punts en la seva valoració.

El contracte s'adjudicarà a l'empresa que presenti major puntuació en la seva totalitat per
l’aplicació dels dos criteris establerts.
Pel que fa al Lot 2 – Subministrament d’EPIS i calçat

a) Preu (Puntuació màxima: 90 punts)
Per valorar les ofertes únicament s’haurà d’indicar el preu unitari de cadascú dels elements
assenyalats en l’Annex 2 del plec de prescripcions tècniques.
L’oferta a valorar serà el resultat de la suma de totes les quantitats.
La millor oferta d’aquest apartat serà la que obtingui la millor puntuació (PE) d’aquest
apartat, que serà el preu més baix.
La puntuació obtinguda per les diferents proposicions econòmiques vindrà donada pel resultat
d’aplicar la següent fórmula a cadascun dels dos lots:

 OV  MO 
PE  C * 1 

PL


I a ón:

-

PE és la puntuació obtinguda per cada empresa
C és el pes en punts del criteri objecte de valoració (90)
OV és l’oferta a valorar
MO correspon a la millor oferta (sumatori total de les puntuacions parcials).
PL correspon al pressupost màxim anual (20.000)

Les ofertes econòmiques proposades pel licitador (OV) que superin el pressupost màxim anual o
qualsevol dels preus unitaris màxims o que no ofereixi la totalitat de les peces de vestuari seran
rebutjades. També seran rebutjades les empreses licitadores si no aporten les corresponents fitxes
tècniques dels productes detallats a les clàusules 14 I 15 del plec de prescripcions tècniques.

b) % Persones en plantilla en situació d’exclusió social o en greu risc (10 punts):
S’atorgarà 10 punts a les empreses licitadores que tinguin en plantilla persones destinades a
l’execució del contracte un mínim d’un 5% de persones en situació d’exclusió social o en greu
risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats importants per integrar-se al
mercat de treball ordinari i que estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:
 Persones amb discapacitat física, intel·lectual, sensorial o amb trastorn mental que tinguin
possibilitats d’inserció en el món laboral.
 Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
 Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els
requisits que estableix la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.
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 Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de
menors.
 Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de
rehabilitació i reinserció social.
 Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació,
persones en llibertat condicional i persones exrecluses.
 Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el
parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.
 Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
Les empreses licitadores per obtenir la puntuació d’aquest apartat en la seva oferta hauran
d’aportar la corresponent declaració responsable i també acreditar la realitat de la pertinença de les
persones indicades mitjançat qualsevol documentació justificativa del compliment dels requisits
exigits. Aquestes hauran de tenir més de tres mesos d’antiguitat i a jornada completa o l’equivalent
en jornades parcials. Els licitadors que en les seves proposicions no indiquin res en relació a aquest
criteri b), o no l’acreditin, obtindran una puntuació de 0 punts en la seva valoració.

El contracte s'adjudicarà a l'empresa que presenti major puntuació en la seva totalitat per
l’aplicació dels dos criteris establerts.
LOT 1.- Subministrament de vestuari.A la vista de l’exposat seguidament es passa a realitzar les comprovacions de les diferents
proposicions presentades pel que fa als diferents preus ofertats per ambdues empreses
licitadores.
a. Preu.Els imports resultants de cadascuna de les dues ofertes licitadores en el present apartat i lot
són els que seguidament es detallen:
EMPRESES

Samoa Blue SL
Paràmetre
de
valoració

Via 34

Preu
unitari

Total
Import

Preu
unitari

Total
Import

80

21,22

1.697,60

12,1

968,00

80

25,16

2.012,80

16,2

1.296,00

80

25,97

2.077,60

17,8

1.424,00

80

31,86

2.548,80

24,1

1.928,00

80

44,82

3.585,60

24,5

1.960,00

Parca 4 en 1 d'alta visibilitat

40

114,32

4.572,80

51,1

2.044,00

Gorra d'estiu

50

2,16

108,00

8

400,00

Gorro de llana d'hivern

50

3,83

191,50

9

450,00

4

25,22

100,88

17,3

69,20

GRUPS DE TREBALL I PRODUCTES

A.- GRUP DE TREBALL EQUIP BASE SENSE DISCRIMINACIÓ
DE DISCIPLINES

Polo de piqué especial combinat d'alta visibilitat
estiu
Polo de piqué especial combinat d'alta visibilitat
hivern
Pantaló multi butxaques combinat d'alta visibilitat
estiu
Pantaló multi butxaques combinat d'alta visibilitat
hiven
Folre polar combinat d'alta visibilitat temporada
hivern

B.- GRUP DE TREBALL ENCARREGATS
Camisa d'encarregat tipus Ósford blau cel màniga
curta
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Camisa d'encarregat tipus Ósford blau cel màniga
llarga

4

27,51

110,04

18,2

72,80

Pantaló monocolor d'encarregat estiu

4

26,14

104,56

21

84,00

Pantaló monocolor d'encarregat hivern

4

28,51

114,04

23,9

95,60

Armilla tipus safari

4

22,01

88,04

17,9

71,60

Parca color blau marí d'encarregat

2

33,35

66,70

20,8

41,60

Polo de piqué especial color blau marí estiu

8

21,6

172,80

18,1

144,80

Polo de piqué especial color blau marí hivern

8

19,06

152,48

19,2

153,60

Pantaló mono color Inspecció estiu

8

26,14

209,12

21

168,00

Pantaló mono color Inspecció hivern

8

28,51

228,08

23,9

191,20

Armilla tipus safari

8

24,71

197,68

18,6

148,80

8

35,10

280,80

28

224,00

C.- GRUP DE TREBALL D'INSPECCIÓ DE VIA
PÚBLICA

TOTAL IMPORTS
21 % D'IVA
TOTAL IMPORT IVA INCLÓS

18.619,92

11.935,20

3.910,18

2.506,39

22.530,10

14.441,59

Pel que fa a les fitxes tècniques dels productes detallats ambdues empreses compleixen amb
els requisits establets als plec de condicions de prescripcions tècniques i econòmic
administratives.
Conseqüentment, la puntuació de les empreses és la següent:
Empreses

Apartat a) – Preu

Samoa Blue SL
Via 34

62,65
90

b. % Persones en plantilla en situació d’exclusió social o en greu risc
L’empresa Samoa Blue SL no presenta declaració responsable ni documentació acreditativa
del compliments dels requisits establerts en aquest apartat.
Obté conseqüentment zero (0) punts en aquest apartats.
L’empresa Via 34 complementa aquest apartat indicant que SI que disposa de personal en
situació d’exclusió social o en greu risc però NO aporta ni declaració responsable ni
documentació acreditativa del seu compliment.
Obté conseqüentment zero (0) punts en aquest apartat.
Puntuació total del Lot 1 .Empreses

Samoa Blue SL

Apartat a) – Preu

Apartat b) - %

Total puntuació

62,65

0

62,65
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Via 34

90,00

0

90,00

LOT 2.- Subministrament d’EPIS i calçat.a. Preu.Abans de procedir en el present lot 2 a la puntuació de les diferents ofertes presentades es
passa a realitzar les comprovacions de les diferents proposicions presentades pel que fa als
diferents preus ofertats es procedeix al seu estudi i comprovació de la complimentació dels
diferents apartats valorables de la relació d’elements a valorar.
En aquest sentit es detecten els següents extrems:
→ Oferta Proint Pinilla
Presenta un preu nou afegit als que es disposen en la present licitació i que correspon a la
següent referència segons l’oferta presentada:
C.4.- Ulleres de protecció solar anti-impacte amb alt nivell de protecció contra impactes,
ratllades, entelament i temperatures extremes. Vareta ergonòmica i pont de goma PC UV400.
Visió panoràmica 180º. Filtre solar mínim: 3.1. Aptes per a conducció vial.
Import unitari: 6,16.
Als corresponents efectes de valoració de les ofertes, aquest preu nou incorporat pel licitador
no es tindrà en compte a efectes del càlculs de puntuació del valor total de la seva oferta.
→ Aubert SA
No apunta el preu corresponent a referència D.3.- Mascareta per a gasos (model 3M 4251
FFA1P2 HD o equivalent).
De conformitat amb l’establert al corresponent plec de condicions, cal rebutjar l’oferta
presentada per la citada empresa i excloure-la del procés de licitació.
→ Ibergestión Const. y Obras SA
No apunta el preu corresponent a la referència I.- Sabates grup de treball d’encarregats i
Inspecció de Via Pública.
De conformitat amb l’establert al corresponent plec de condicions, cal rebutjar l’oferta
presentada per la citada empresa i excloure-la del procés de licitació.
→ Samoa Blue
No apunta, a l’igual que en els cas anterior, el preu corresponent a la referència I.- Sabates
grup de treball d’encarregats i Inspecció de Via Pública.
De conformitat amb l’establert al corresponent plec de condicions, cal rebutjar l’oferta
presentada per la citada empresa i excloure-la del procés de licitació.
A la vista dels antecedents, el resultat econòmic de les dues restants ofertes és el següent:
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PRODUCTES

Metalco

Proin Pinilla

54,17

27,48

6,79

8,61

B.1.- Protectors d’orella SNR 35dB amb doble casc i diadema ajustable amb
coixinet (Model exemple 3M Peltor Optimus III – 520A o equivalent)

20,17

16,63

B.2.- Protectors d’orella sense diadema (model 3M Peltor H31 o equivalent)

21,27

10,75

0,29

1,25

C.1.- Ulleres de protecció general amb patilles (model universal).4

1,54

1,27

C.2.- Ulleres de protecció, dotades de patilles ultraflexibles, coinjectades i
personalitzables. (model exemple Bollé Rush+ o equivalent).

5,37

4,12

C.3.- Ulleres de protecció solar ahumades, PC UV400-UV600, resistent a
ratllades i antibaf.

6,46

5,13

1,02

0,68

A.- Equips protectors del cap.

A.1.- Casc complet amb protecció facial i orelleres per a treballs de jardineria
(model 3M Peltor TM G3000 o equivalent).
A.2.- Pantalles facials de reposició.
B.- Equips protectors de l’oïda.

B.3.- Protectores auditivos desechables o reutilizables.
C.- Protectors dels ulls i de la cara.

D.- Protectors de la vies respiratòries.

D.1.- Mascaretes individuals segons normativa EN 149:2001 tipus FFP1 NR D
(model 3M K111 o equivalent).
D.2.- Mascaretes individuals segons normativa EN 149:2001 tipus FFP2 D
(model 3M K111 o equivalent).

0,70

0,87

20,51

13,44

E.1.- Guants de flor pell natural amb el dit índex en una sola peça (diferents
talles).

1,43

1,86

E.2.- Guants amb recobriment de nitril (diferents talles)

0,95

1,51

E.3.- Guants amb suport interior sense costures de cotó/poliamida amb flexible
recobriment de làtex (diferents talles)

1,09

2,07

E.4.- Guants descartables d'un únic ús.

9,00

6,02

10,01

13,03

D.3.- Mascareta per a gasos (model 3M 4251 FFA1P2 HD o equivalent).
E.-. Protectors de mans.

F.- Protectors de peus i cames.
F.1.- Canyellera de protecció amb solapa protectora
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F.2.- Canyellera de protecció bàsica.

4,04

11,17

F.3.- Polaines (70 % poliester i 30 % cotó)

43,16

48,68

F.4.- Genogera (model Flex professional confort + o equivalent).

22,51

7,03

1,33

1,60

50,27

44,65

3,28

2,23

26,66

24,15

8,33

5,02

a) Sabata de sola transpirable, impermeable i antilliscant en tots els casos de
conformitat amb l'esetablert al plec de prescrpicions tècniques

41,40

26,73

b)
Sabata de mitja canya de les característiques establertes al corresponen
plec de prescripcions tècniques

32,66

27,55

c)
Botes d'aigua de les característiques establertes al corresponent plec de
prescripcions tècniques

10,51

19,49

I.- Sabates grup de treball d'Encarregats i Inspecció de Via Pública

41,40

26,73

446,32

359,75

G.- Protectors del cos.
G.1.- Granotes d’un sol ús.
G.2.- Arnès amb cinturó de subjecció i cintes
G.3.- Armilla d'alta visibilitat de color groc amb banda de naylon impermeables
sense forro amb cinta reflectant d'alta visibilitat d'entre 25 – 50 mm d'amplada
en compliment normativa EN 471 o ANSI 107-204 amb tancament tipus velcro.
G.4.- Impermeables dels següents tipus:
a. Color groc fluor alta visibilitat dues (2) peces.
b. Tipus capelina també de color groc fluor.
H.- Sabates i botes de seguretat equip base:

TOTAL IMPORTS

Puntuació.Empresa

Metalco SA
Point Pinilla SL

Apartat a) – Preu

89,61
90,00

b. % Persones en plantilla en situació d’exclusió social o en greu risc
L’empresa Metalco SA NO presenta declaració responsable ni documentació acreditativa del
compliments dels requisits establerts en aquest apartat.
Obté conseqüentment zero (0) punts en aquest apartats.
L’empresa Point Pinilla SL complementa aquest apartat indicant que SI que disposa de
personal en situació d’exclusió social o en greu risc però NO aporta ni declaració responsable
ni documentació acreditativa del seu compliment.
Obté conseqüentment zero (0) punts en aquest apartat.
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Puntuació final del Lot 2.Empresa

Metalco SA
Point Pinilla SL

Apartat a) – Preu

Apartat b) - %

89,61
90,00

0
0

Total
puntuació

89,61
90,00

Descompte en d’altres materials.
L’empresa Metalco SA presenta oferta, no valorable, d’un 33 % de descompte sobre PVP per a
d’altres elements a subministrar no inclosos en la relació valorada.
L’empresa Proint Pinilla SL presenta oferta, no valorable, de un 15 % de descompte sobre PVP
per a d’altres elements a subministrar no inclosos en la relació valorada.
A la vista de tot l’exposat, es proposa:
Pel que fa al Lot 1.Adjudicar a l’empresa Via 34 SL el contracte de subministrament de vestuari laboral i equips
de protecció individual per al col·lectiu de personal de Manteniment i Serveis Urbans – Lot 1
corresponents a vestuari laboral en haver obtingut la major puntuació per un import màxim
anual de 22.000 € IVA no inclòs per al primer any de vigència de la contractació i 1r any de
possible pròrroga, i de 23.000 € IVA no inclòs per al 2n. exercici econòmic i 2a anualitat de la
possible pròrroga, de conformitat amb la seva oferta econòmica presentada.
Aquesta despesa anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 031.1500.22104 i centre de
cost 4.02.5.09 de Manteniment i Serveis Urbans.
Pel que fa al Lot 2.a. Rebutjar les ofertes presentades al present Lot 2 per part de les empreses Aubert SA,
Ibergestión Const. y Obras SA i Samoa Blue i excloure-les del procés de licitació en no
haver presentat la totalitat de preus establerts a l’Annex 2 del plec de prescripcions
tècniques.
b. Adjudicar a l’empresa Proint Pinilla SL el contracte de subministrament de vestuari laboral
i equips de protecció individual per al col·lectiu de personal de Manteniment i Serveis
Urbans – Lot 2 corresponents a equips de protecció individuals (EPI’s) en haver obtingut
la major puntuació, per un import màxim anual de 20.000 € IVA no inclòs, inclusivament
les possibles pròrrogues i un descompte del 15 % sobre PVP per a d’altres elements a
subministrar no inclosos en la relació valorada.
Aquesta despesa anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 031.1500.22104 i centre de
cost 4.02.5.09 de Manteniment i Serveis Urbans.
És tot el que al respecte cal informar per part de qui subscriu. “

La Mesa dona la seva conformitat, i a la vista de les propostes i de l’informe emès per la cap
de negociat de Manteniment i Serveis, validat pel Cap de Secció de Serveis en data 24 de
febrer de 2022, en compliment del que disposa l’article 150 de la Llei 9/2017, de Contractes
del Sector Públic, proposa a l’òrgan de contractació el següent:
Primer.- Rebutjar les propostes presentades al Lot 2 (subministrament d’equips de
protecció individual- EPI’S i calçat) de les empreses: Aubert SA NIF: NIF: A58785593;
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Ibergestión Const y Obras SA NIF: A50308055 i Samoa Blue SL NIF: B65870974, al no
haver presentat la totalitat de preus unitaris establerts a l’annex 2 del plec de
prescripcions tècniques, de conformitat amb l’establert a la clàusula IV.5 del Plec de
clàusules administratives particulars.
Segon.- Adjudicar el contracte de subministrament de vestuari i equips de protecció
individual per al col·lectiu de treballadors de la secció de Manteniment i Serveis Urbans
de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 2 lots , segons l’art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LLCSP), per un pressupost màxim anual pel 1er
any de vigència 42.000 € IVA exclòs (50.820 €, 21% d’IVA inclòs) i 43.000 €, IVA exclòs
(52.030 €, 21% d’IVA inclòs pel 2n any de vigència), segons les ofertes tècniques i
econòmiques de preus unitaris que consten a l’expedient i amb el següent detall:


Lot 1 subministrament de vestuari, amb l’empresa Via 34, SL (NIF: B65471658), amb
un pressupost màxim anual de:
o 1er any de vigència contracte i 1a pròrroga: 22.000 € IVA exclòs (26.620 € IVA
inclòs)
o 2n any de vigència contracte i 2a pròrroga: 23.000 € IVA exclòs (27.830 € IVA
inclòs).



Lot 2 subministrament d’equips de protecció individual (EPI’S) i calçat, amb l’empresa
Proin Pinilla SL, amb NIF: B50657469, amb un pressupost màxim anual de 20.000 €
IVA exclòs (24.200 € IVA inclòs) i un descompte del 15% sobre PVP per a d’altres
elements a subministrar no inclosos en la relació.

S’ha donat compliment a l’establert als articles 140 i 150 de la LLCSP en referència al
compliment de la documentació acreditativa del requisits previs a l’adjudicació.
Finalitzat l’acte, es signa aquesta acta pel President juntament amb la Secretària, que en
dóna fe.
F_GRPFIRMA_PRESIDENT

F_GRPFIRMA_SECREACTA
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