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CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local Ordinària del dia
1 d’abril de 2022, va adoptar el següent acord:
Per Acord de la Junta de Govern Local de dia 17 de
desembre
de
2021
es
va
aprovar
l’expedient
de
contractació, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat i tramitació anticipada, relatiu al contracte de
subministrament de la uniformitat i calçat pel personal
auxiliar de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per una
durada de dos anys, tant pel Lot 1 com pel Lot 2,
prorrogable per un any més, amb un pressupost de licitació
net màxim total de 18.571,36 euros, més 3.899,99 euros en
concepte d’IVA al 21%, sent un import total de 22.471,35
euros (IVA inclòs), el qual està dividit en els següents
lots i pels imports amb els preus unitaris següents:
LOT 1: pressupost màxim de 13.585,11 euros, IVA inclòs,
corresponent a 11.227,36
euros de base imposable i
2.357,75 euros d’IVA (21%)

Subministraments

Unitats
estimades

Preu
unitari
base de
licitac
ió (IVA
exclòs)

Preu TOTAL
base
Import
licitació
IVA 21%
(IVA
exclòs)

Preu
TOTAL
base
de
licitació (IVA
inclòs)

Polo màniga curta
(Estiu)

184 uts

14,05 €

2.585,20€

542,89 €

3.128,09 €

Polo
màniga
llarga (Hivern)

126 uts

14,05 €

1.770,30€

371,76 €

2.142,06 €

Forro polar

32 uts

23,97 €

767,04€

161,08 €

928,12 €

Pantaló

154 uts

23,97 €

3.691,38€

775,19 €

4.466,57 €

Parka

32 uts

48,76 €

1.560,32€

327,67 €

1.887,99 €

Logos Ajuntament

344 uts

2,48 €

853,12€

179,16 €

1.032,28 €

11.227,36€

2.357,75€

13.585,11 €

TOTALS

LOT 2: pressupost màxim de 8.886,24 euros, IVA inclòs,
corresponent a
7.344,00 euros de base imposable i
1.542,24 euros d’IVA (21%)
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Unitats
estimades
Subministraments

Preu
Preu
TOTAL
unitari
màxim
de base
licitació
licitació
(IVA
(IVA
exclòs)
exclòs)

Preu
TOTAL
Import IVA base
de
21%
licitació
(IVA
inclòs)

Sabates Estiu

34 uts

50,00 €

3.400,00
€

714,00 €

4.114,00
€

Sabates Hivern

34 uts

58,00 €

3.944,00
€

828,24 €

4.772,24
€

7.344,00
€

1.542,24 €

8.886,24
€

TOTALS
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així
com
els
plecs
de
administratives
i
tècniques
contractació.

condicions
econòmiques
que
regeixen
aquesta

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat
per a la presentació telemàtica d’ofertes, es van
presentar les empreses següents:
LOT 1:

1.2.3.4.5.6.7.8.-

VEYSE SUMINISTROS SL
SAMOA BLUE SL
VESTUARI I PROTECCIÓ INDUSTRIAL ARNAL , SLU
PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA, SLU.
P&B UNIFORMES I PUBLICITAT SLU
KITLABOR VALLES, S.L
JUCAR JEANS, S.L
DOCOSAL S.L

LOT 2:

1.- VEYSE SUMINISTROS SL
2.- SAMOA BLUE SL
3.- VESTUARI I PROTECCIÓ INDUSTRIAL ARNAL , SLU
4.- PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA, SLU.
5.- KITLABOR VALLES, S.L
6.- JUCAR JEANS, S.L
7.- DOCOSAL S.L
8.- CREA UNIFORMES S.L
9.- DRESS-WORK S.L.U.
10.- HERRAIZ MAQUINARIA ICA, S.A.U
Les ofertes econòmiques presentades
empreses són les següents:

LOT 1
EMPRESA.- 1 - VEYSE SUMINISTROS SL.

per

les

diferents
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UNITATS
ESTIMADES

SUBMINISTRAMENTS
màniga
1 Polo
(Estiu)
Polo
màniga
2 (Hivern)
3 Forro polar

curta

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

SIGNAT
04/04/2022 15:50

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

10,00 €

1.840,00 €

126 uts

8,50 €

1.071,00 €

32 uts

12,90 €

412,80 €

4 Pantaló
5 Parka

154 uts

17,00 €

2.618,00€

32 uts

36,63 €

1.712,16 €

6 LOGOS AJUNTAMENT

344 uts

2,29 €

787,76 €

184 uts
llarga
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7.901,72

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 29,62% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 1
EMPRESA.-

2 - SAMOA BLUE SL.
UNITATS
ESTIMADES

SUBMINISTRAMENTS
màniga
1 Polo
(Estiu)
màniga
2 Polo
(Hivern)
3 Forro polar

curta

1.810,56 €

9,84 €

1.239,84 €

32 uts

16,78 €

536,96 €

154 uts

16,78€

2.584,12 €

32 uts

34,13€

1.092,16 €

344 uts

1,74 €

598,56 €

126 uts

6 LOGOS AJUNTAMENT

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

9,84 €

184 uts
llarga

4 Pantaló
5 Parka

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

7.862,20

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 20% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 1
EMPRESA.-

3 - VESTUARI I PROTECCIÓ INDUSTRIAL ARNAL , SLU

SUBMINISTRAMENTS
màniga
1 Polo
(Estiu)
màniga
2 Polo
(Hivern)
3 Forro polar

UNITATS
ESTIMADES

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

184 uts

11,94 €

2.196,96 €

126 uts

11,94 €

1.504,44 €

32 uts

20,37 €

651,84 €

curta
llarga

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)
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4 Pantaló
5 Parka
6 LOGOS AJUNTAMENT

SIGNAT
04/04/2022 15:50

154 uts

20,37 €

3.136,982 €

32 uts

41,45 €

1.326,40 €

344 uts

2,23 €

767,12 €
9.583,74 €

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 10% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 1

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:
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EMPRESA.-

4 - PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA, SLU

SUBMINISTRAMENTS
Polo
màniga
1 (Estiu)
Polo
màniga
2 (Hivern)
3 Forro polar

UNITATS
ESTIMADES

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

184 uts

6,45 €

1.186,80 €

126 uts

7,25 €

913,50 €

32 uts

11,60 €

371,20 €

154 uts

22,75 €

3.503,50 €

32 uts

16,95 €

542,40 €

344 uts

1,95 €

670,80 €

curta
llarga

4 Pantaló
5 Parka
6 LOGOS AJUNTAMENT

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

7.188,20 €

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 12% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 1
EMPRESA.-

5 - P&B UNIFORMES I PUBLICITAT SLU

SUBMINISTRAMENTS
Polo
màniga
1 (Estiu)
màniga
2 Polo
(Hivern)
3 Forro polar
4 Pantaló
5 Parka
6 LOGOS AJUNTAMENT

UNITATS
ESTIMADES

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

184 uts

------

------

126 uts

------

------

32 uts

------

------

154 uts

------

------

32 uts

------

------

344 uts

------

curta
llarga

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

-----9.264,97 €

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
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El 17% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 1
EMPRESA.-

6 - KITLABOR VALLES, S.L
UNITATS
ESTIMADES

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

184 uts

11,95 €

2.198,80 €

10,40 €

1.310,40 €

32 uts

18,30 €

585,60 €

4 Pantaló
5 Parka

154 uts

22,95 €

3.534,30 €

32 uts

34,77 €

1.112,64 €

6 LOGOS AJUNTAMENT

344 uts

2,33 €

SUBMINISTRAMENTS
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màniga
1 Polo
(Estiu)
màniga
2 Polo
(Hivern)
3 Forro polar

curta
llarga
126 uts

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

801,52 €
9.543,26 €

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 15% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 1
EMPRESA.- 7 - JUCAR JEANS, S.L
SUBMINISTRAMENTS
Polo
màniga
1 (Estiu)
Polo
màniga
2 (Hivern)
3 Forro polar

UNITATS
ESTIMADES

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

184 uts

9,50 €

1.748,00 €

126 uts

10,75 €

1.354,50 €

32 uts

18,75 €

600,00 €

154 uts

19,25 €

2.964,50 €

32 uts

47,50 €

1.520,00 €

344 uts

1,50 €

516,00 €
8.703,00 €

curta
llarga

4 Pantaló
5 Parka
6 LOGOS AJUNTAMENT

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 15% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 1.
EMPRESA.- 8 - DOCOSAL S.L
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SUBMINISTRAMENTS
Polo
màniga
1 (Estiu)
màniga
2 Polo
(Hivern)
3 Forro polar

UNITATS
ESTIMADES

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

184 uts

10,81 €

1.989,04 €

126 uts

10,81 €

1.362,06 €

32 uts

18,45 €

590,40 €

154 uts

18,45 €

2.841,30 €

32 uts

37,54 €

1.201,28 €

344 uts

1,90 €

653,60 €
8.637,68 €

curta
llarga

4 Pantaló
5 Parka
6 LOGOS AJUNTAMENT
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PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 23% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 1.

LOT 2
EMPRESA.- 1 - VEYSE SUMINISTROS SL
SUBMINISTRAMENTS

UNITATS
ESTIMADES

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

1 Sabates Estiu

34 uts

44,55 €

1.514,70 €

2 Sabates Hivern

34 uts

43,10 €

1.465,40 €
2.980,10 €

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 18,84% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 2
EMPRESA 2.- SAMOA BLUE SL
SUBMINISTRAMENTS
1 Sabates Estiu
2 Sabates Hivern

UNITATS
ESTIMADES
34 uts
34 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

40,00 €
46,40 €

1.360,00 €
1.577,60 €
2.937,60 €

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 20% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 2.
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EMPRESA 3.- VESTUARI I PROTECCIÓ INDUSTRIAL ARNAL , SLU
SUBMINISTRAMENTS
1 Sabates Estiu
2 Sabates Hivern

UNITATS
ESTIMADES
34 uts
34 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

41,00 €
47,56 €

1.394,00 €
1.617,04 €
3.011,04 €

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta 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:
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El 10% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 2

EMPRESA

4.- PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA, SLU.

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 €

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 12% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 2

EMPRESA 5.- KITLABOR VALLES, S.L
SUBMINISTRAMENTS
1 Sabates Estiu
2 Sabates Hivern

UNITATS
ESTIMADES
34 uts
34 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

45,00 €
45,00 €

1.530,00 €
1.530,00 €
3.060,00 €

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 15% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 2

EMPRESA 6.- JUCAR JEANS, S.L
SUBMINISTRAMENTS

UNITATS
ESTIMADES

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)
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1 Sabates Estiu
2 Sabates Hivern

34 uts
34 uts

39,75 €
46,50 €

SIGNAT
04/04/2022 15:50

1.351,50 €
1.581,00 €
2.932,50 €

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 15% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 2

EMPRESA

7.- DOCOSAL S.L

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:
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SUBMINISTRAMENTS
1 Sabates Estiu
2 Sabates Hivern

UNITATS
ESTIMADES
34 uts
34 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

38,00 €
44,00 €

1.292,00 €
1.496,00 €
2.788,00 €

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 23% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 2

EMPRESA 8- CREA UNIFORMES S.L.

SUBMINISTRAMENTS

1 Sabates Estiu
2 Sabates Hivern

UNITATS
ESTIMADES

34 uts
34 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

44,00 €
51,00 €

1.496,00 €
1.734,00 €
3.230,00 €

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 40% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 2

EMPRESA

9-DRESS-WORK S.L.U

SUBMINISTRAMENTS
1 Sabates Estiu
2 Sabates Hivern

UNITATS
ESTIMADES
34 uts
34 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

40,00 €
46,40 €

1.360,00 €
1.577,60 €
2.937,60 €
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Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 20% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 2

EMPRESA

10-HERRAIZ MAQUINARIA ICA, S.A.U

SUBMINISTRAMENTS
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1 Sabates Estiu
2 Sabates Hivern

UNITATS
ESTIMADES
34 uts
34 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

37,99 €
34,99 €

1.291,66 €
1.189,66 €
2.481,32 €

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats
en el punt 14 s’oferta el següent:
El 5% sobre el PVP els preus unitaris no previstos als
annexos dels Plecs de prescripcions tècniques del lot 2
Un cop analitzades les propostes presentades, els serveis
tècnics responsables del contracte proposen l’exclusió de
les següents ofertes i amb la següent justificació:
LOT 1
5 P&B UNIFORMES I PUBLICITAT, S.L.U.
L’oferta presentada no contempla els preus unitaris,
es tracta d’una omissió/defecte no esmenable.

8 DOCOSAL, S.L.
La documentació presentada no porta la signatura
electrònica, concretament la detallada al punt 12 del
plec de clàusules administratives particulars de la
licitació de referència relativa a la documentació a
presentar, apartats 1, 4 i 6.
En data 2 de febrer de 2022 es va requerir a
l’empresa per a què en el termini dels 3 dies hàbils
següents
al
de
la
notificació
presentés
la
documentació
esmentada
signada
i
complimentada.
Finalitzat aquest termini, l’empresa no ha presentat
cap documentació.
LOT 2
5 KITLABOR VALLES, S.L.
El producte no reuneix les condicions tècniques
requerides del calçat d’uniformitat o esportiu. E l
producte que s’ha presentat és un calçat específic
que incorpora elements de protecció amb la part
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davantera reforçada per a la protecció del peu (EPI)
i no és un calçat d’uniformitat o esportiu amb les
condicions tècniques definides en els Plecs de
prescripcions tècniques ni tampoc l’adient per al
personal dels serveis auxiliars d’Esplugues de
Llobregat.
7 DOCOSAL, S.L.
La documentació presentada no porta la signatura
electrònica, concretament la detallada al punt 12 del
plec de clàusules administratives particulars de la
licitació de referència relativa a la documentació a
presentar, apartats 1, 4 i 6.
En data 2 de febrer de 2022 es va requerir a
l’empresa per a què en el termini dels 3 dies hàbils
següents
al
de
la
notificació
presentés
la
documentació
esmentada
signada
i
complimentada.
Finalitzat aquest termini, l’empresa no ha presentat
cap documentació.

9 DRESS WORK, S.L.U
Presenta dos models de calçat però cap dels models és
calçat esportiu amb les característiques tècniques
que el calçat esportiu requereix.
Tanmateix, l’oferta presentada no és la millor
classificada.
10 HERRANZ MAQUINARIA ICA, S.A.U
El producte no reuneix les condicions tècniques
requerides del calçat d’uniformitat o esportiu. E l
producte que s’ha presentat és un calçat específic
que incorpora elements de protecció amb la part
davantera reforçada per a la protecció del peu (EPI)
i no és un calçat d’uniformitat o esportiu amb les
condicions tècniques definides en els Plecs de
prescripcions tècniques ni tampoc l’adient per al
personal dels serveis auxiliars d’Esplugues de
Llobregat.
Així, d’acord amb els Plecs de Condicions que ha de regir
la
contractació
del
subministrament
en
forma
de
subscripció i renovació de divers programari instal·lat en
l’Ajuntament
d’Esplugues
de
Llobregat,
mitjançant
procediment obert simplificat abreujat i anticipat, s’han
valorat les propostes admeses amb els criteris avaluables
de forma automàtica, obtenint la següent puntuació:
Puntuacions
atorgades
corresponents
avaluables de forma automàtica:
LOTS
N

EMPRESA

Oferta
econòmica.
P=95 x B/N
(95 punts)

als

Criteri
valoració.
P=Xi/Xmàx
*5
(5 punts)

criteris

Puntuació
Total
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LOT 1

86,42
86,86
71,25

5,00
3,38
1,69

91,42
90,24
72,94

95,00

2,03

97,03

71,56
78,46
73,49
74,55
72,73

2,53
2,53
2,36
2,50
1,25

74,09
80,99
75,85
77,05
73,98

95,00

1,50

96,50

6

74,68

1,88

76,55

8

CREA UNIFORMES

67,80

5,00

72,80

6
7
1
2
3
4
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VEYSE SUMINISTROS SL.
SAMOA BLUE SL
VESTUARI I PROTECCIÓ
INDUSTRIAL ARNAL
PUBLIKA
GESTION
PUBLICITARIA, S.L.U.
KITLABOR VALLES, S.L..
JUCAR JEANS, S.L.
VEYSE SUMINISTROS SL.
SAMOA BLUE SL
VESTUARI I PROTECCIÓ
INDUSTRIAL ARNAL
PUBLIKA
GESTION
PUBLICITARIA, S.L.U.
JUCAR JEANS, S.L.

1
2
3
4
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Examinats
els
criteris
per
apreciar
ofertes
desproporcionades o temeràries previstes a l’article 85
del Reglament General de la Llei de Contractes, s’informa
del següent:
LOT 1:
Cap de les ofertes presentades es
presumptament anormal o desproporcionada.

pot

considerar

LOT 2:
Tractant-se de sis licitadors, és d’aplicació l’apartat 4,
que
determina
que
en
principi
“... es
consideraran
desproporcionades o temeràries les ofertes que siguin
inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades...”
D’acord amb l’exposat anteriorment, el càlcul per al Lot 2
de les sis empreses seria el següent:
Límit temeritat: 2.549,96 €
D’acord amb el càlcul efectuat, de totes les proposicions
presentades en el Lot 2, hi ha una oferta que
presumptament es considera desproporcionada
o temerària,
que és la presentada per l’empresa PUBLIKA GESTION
PUBLICITARIA, S.L.U. ja que el seu import (2.305,20 €) és
inferior al límit de temeritat de 2.549,96 €.
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 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
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l’oferta presentada mitjançant
següent documentació:

la

SIGNAT
04/04/2022 15:50

presentació

de

la

Ratificació de la seva oferta econòmica i tècnica,
d’acord amb el que s’estableix als PPT i PCAP
d’aquest Contracte.
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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.
Ateses les particularitats previstes a l’article 159.6 de
la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic en quant a la tramitació dels procediments
oberts simplicitats abreujats i de conformitat amb
l’informe dels Serveis Tècnics Municipals en el qual
manifesten que, aplicats els criteris de valoració
automàtics
previstos
en
els
plecs
de
condicions
econòmiques administratives, la millor oferta de qualitat
preu, per a cada un dels Lots, ha estat la presentada per
les següents empreses:
LOT 1
L’empresa PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA, S.L.U., amb NIF
B98012859, d’acord amb la seva oferta i una puntuació
total obtinguda de 97,03 punts, per un import de despesa
màxima de 13.585,11 euros, IVA inclòs, corresponent a
11.227,36 euros de base imposable i 2.357,75 euros d’IVA
(21%), segons els següents preus unitaris, així com la
resta de compromisos inclosos a la seva oferta:
SUBMINISTRAMENTS
màniga
1 Polo
(Estiu)
màniga
2 Polo
(Hivern)
3 Forro polar
4 Pantaló
5 Parka
6 LOGOS AJUNTAMENT

UNITATS
ESTIMADES

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

184 uts

6,45 €

1.186,80 €

126 uts

7,25 €

913,50 €

32 uts

11,60 €

371,20 €

154 uts

22,75 €

3.503,50 €

32 uts

16,95 €

542,40 €

344 uts

1,95 €

670,80 €

curta
llarga

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

7.188,20 €
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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 1.
LOT 2
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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 €

Així com el 12% sobre el PVP dels preus unitaris no
previstos
als
annexos
dels
Plecs
de
prescripcions
tècniques del lot 2.
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.
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis
Jurídics d’aquest Ajuntament, i a tenor del que disposa la
disposició addicional segona i l’art. 159.6 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
S’acorda:
1.- Excloure de la classificació les ofertes presentades
per les següents empreses a proposta de la Mesa de
contractació,
de
conformitat
amb
la
justificació
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manifestada pels serveis tècnics municipals i transcrita
en la part expositiva d’aquest acord:
LOT 1
5 P&B UNIFORMES I PUBLICITAT, S.L.U.

8 DOCOSAL, S.L.
LOT 2
5 KITLABOR VALLES, S.L.
7 DOCOSAL, S.L.
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9 DRESS WORK, S.L.U
10 HERRANZ MAQUINARIA ICA, S.A.U
2.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar
el contracte relatiu al subministrament de la uniformitat
i calçat pel personal auxiliar de l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat, pel LOT 1, a la següent empresa:
LOT 1
L’empresa PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA, S.L.U., amb NIF
B98012859, per un import de despesa màxima de 13.585,11
euros, IVA inclòs, corresponent a 11.227,36 euros de base
imposable i 2.357,75
euros d’IVA (21%), segons els
següents preus unitaris, així com la resta de compromisos
inclosos a la seva oferta:
UNITATS
ESTIMADES

SUBMINISTRAMENTS
màniga
1 Polo
(Estiu)
màniga
2 Polo
(Hivern)
3 Forro polar
4 Pantaló
5 Parka
6 LOGOS AJUNTAMENT

curta
184 uts
llarga
126 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

6,45 €

1.186,80 €

7,25 €

913,50 €

32 uts

11,60 €

371,20 €

154 uts

22,75 €

3.503,50 €

32 uts

16,95 €

542,40 €

344 uts

1,95 €

670,80 €
7.188,20 €

Així com el 12% sobre el PVP dels preus unitaris no
previstos
als
annexos
dels
Plecs
de
prescripcions
tècniques del lot 1.
3.- Aprovar la disposició de la despesa corresponent al
LOT 1, amb el següent detall:
LOT 1

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

_Certificat: Certificat - 1046/2022/3372
(versión 2)
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: SG9WF-LZJD6-2Z2D0
Data d'emissió: 6 de Maig de 2022 a les 14:29:17
Pàgina 15 de 16

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 04/04/2022 14:16
2.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 04/04/2022 15:50

SIGNAT
04/04/2022 15:50

A favor de l’empresa PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA, S.L.U.,
amb NIF B98012859, per un import de despesa màxima de
13.585,11 euros, IVA inclòs, corresponent a 11.227,36
euros de base imposable i 2.357,75 euros d’IVA (21%), a
càrrec de la partida pressupostària del pressupost
municipal en vigor 21 92005 22104 VESTUARI SUBALTERNS:
Exercici 2022:

13.585,11 euros, IVA inclòs.
PARTIDA

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

21 92005 22104 VESTUARI SUBALTERNS

2022
(IVA
inclòs)
13.585,11
€

*No es preveu consignació pressupostària per als exercicis
2023 i 2024 atès que la vigència del contracte (dos anys)
es manté als únics efectes de possibles modificacions
contractuals, segons majors necessitats del servei, en els
termes previstos en aquests plecs, d’acord amb l’article
205 i la DA 33 de la LCSP.
4.- Requerir a l’empresa adjudicatària del LOT 1, a
efectes de formalització del present contracte i de
conformitat amb l’article 159.6 de la Llei 9/2017, per a
què en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de la
recepció de la notificació d’aquest acord presenti
instància, adjuntant còpia de la notificació rebuda, en la
qual manifesti que accepta expressament l’adjudicació del
contracte relatiu al subministrament de la uniformitat i
calçat pel personal auxiliar de l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat, així com la seva execució en els termes i
condicions de l’oferta presentada.
5.- L'objecte del contracte del LOT 1 es realitzarà sota
la supervisió, com a responsable del contracte, de:
Juan Carlos Jodar Trigueros, Coordinador de serveis
subalterns i compres
6.- Requerir a l’empresa proposada com a adjudicatària del
LOT 2, l’empresa PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA, S.L.U, amb
NIF B98012859, per a que en el termini dels 5 dies hàbils
següents al de la notificació d’aquest acord, dipositi en
la Tresoreria municipal la quantitat de 367,20 € en
concepte de garantia definitiva per executar el contracte
de subministrament de la uniformitat i calçat pel personal
auxiliar de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, atès
que l’adjudicació que es proposa per al LOT 2 recau en una
oferta inicialment considerada presumptament com anormal
i/o desproporcionada.
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Transcorregut aquest termini de 5 dies hàbils sense que
s’acrediti la constitució de la garantia definitiva, es
considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta i
es procedirà a requerir a la següent empresa licitadora
classificada.
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https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Les garanties exigides en poden prestar-se en alguna de
les
següents
formes:
A
través
de
transferència
bancària
(fiança),
mitjançant la carta de pagament que s'adjunta. En
aquest
cas
s'haurà
d'enviar
comprovant
de
transferència
al
correu
electrònic:
tresoreria@esplugues.cat
Mitjançant aval bancari, presentat amb la redacció que
s'acompanya com a document adjunt.
Mitjançant
contracte
d'assegurança
de
caució,
presentat amb la redacció que s'acompanya com a
document adjunt, i essent necessari el certificat on
s'acrediti
que
l'entitat
asseguradora
es
troba
autoritzada per operar en el ram.
En tots els casos la garantia constituïda
presentar juntament amb la còpia de l'acord.

s'ha

de

En el moment de presentar la corresponent garantia, serà
necessari presentar també la fitxa bancària (en cas que no
s'hagi presentat prèviament a l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat o s'hagi modificat el compte bancari).
Per a la seva informació, la documentació requerida s’ha
de presentar mitjançant instància telemàtica mitjançant la
seu electrònica a la web de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat (www.esplugues.cat).
7.- Notificar el present acord a les persones interessades
i publicar-ho en el perfil del contractant, juntament amb
l’informe tècnic de valoració de les proposicions.

I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb
l’advertiment
de
l’article
206
del
Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, amb el vistiplau de l’alcaldessa.

