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ÀMBIT DE SERVEIS GENERALS
SERVEIS AUXILAR I COMPRES
Assumpte:

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
LOT
1,
LOT
2.
(EXP.
Llobregat,

2021/12793/3086)
Alejandro Muñoz Blasco
Coordinador de la Unitat Tècnica de Contractació

Destinatari:

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

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

INFORME
En data 17 de desembre de 2021, l’Ajuntament va aprovar en sessió ordinària de
Junta de Govern Local, l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat i anticipat, i aprovar els plecs de condicions econòmiques
administratives i tècniques, relatius al contracte de subministrament de la uniformitat i
calçat pel personal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, corresponent a la
durada del contracte 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

Polo màniga curta
(Estiu)
Polo màniga llarga
(Hivern)

Unitats
estimades

Preu
unitari
base de
licitació
(IVA
exclòs)

Preu
TOTAL
base
licitació
(IVA
exclòs)

Import
IVA 21%

Preu TOTAL
base de licitació
(IVA inclòs)

184 uts

14,05 €

2.585,20€

542,89 €

3.128,09 €

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 €
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TOTALS

11.227,36€ 2.357,75€

13.585,11 €

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%)
Unitats
estimades

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

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

TOTALS

7.344,00 € 1.542,24 € 8.886,24 €

En data 21 de gener de 2022, es va procedir a l’obertura de pliques d’acord amb els
Plecs de Condicions que ha de regir el procediment que ens ocupa, concretament el
Sobre Únic, on hi consta la proposició econòmica, s’han revisat les propostes
admeses per tal de valorar-les i comprovar si existeix baixa desproporcionada en
alguna de les ofertes.
Les ofertes presentades són:
LOT 1:
1.- VEYSE SUMINISTROS SL
2.- SAMOA BLUE SL
3.- VESTUARI I PROTECCIÓ INDUSTRIAL ARNAL , SLU
4.- PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA, SLU.
5.- P&B UNIFORMES I PUBLICITAT SLU
6.- KITLABOR VALLES, S.L
7.- JUCAR JEANS, S.L
8.- 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
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8.- CREA UNIFORMES S.L
9.- DRESS-WORK S.L.U.
10.- HERRAIZ MAQUINARIA ICA, S.A.U
Les ofertes econòmiques presentades per les diferents empreses són les següents:
LOT 1
EMPRESA.- 1 - VEYSE SUMINISTROS SL.

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
2
3
4
5
6

UNITATS
ESTIMADES

Polo màniga curta (Estiu)
Polo màniga llarga (Hivern)
Forro polar
Pantaló
Parka
LOGOS AJUNTAMENT

184 uts
126 uts
32 uts
154 uts
32 uts
344 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

10,00 €
8,50 €
12,90 €
17,00 €
36,63 €
2,29 €

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

1.840,00 €
1.071,00 €
412,80 €
2.618,00€
1.712,16 €
787,76 €
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.

SUBMINISTRAMENTS

1
2
3
4
5
6

Polo màniga curta (Estiu)
Polo màniga llarga (Hivern)
Forro polar
Pantaló
Parka
LOGOS AJUNTAMENT

UNITATS
ESTIMADES

184 uts
126 uts
32 uts
154 uts
32 uts
344 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

9,84 €
9,84 €
16,78 €
16,78€
34,13€
1,74 €

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

1.810,56 €
1.239,84 €
536,96 €
2.584,12 €
1.092,16 €
598,56 €
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
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EMPRESA.- 3 - VESTUARI I PROTECCIÓ INDUSTRIAL ARNAL , SLU

SUBMINISTRAMENTS

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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1
2
3
4
5
6

Polo màniga curta (Estiu)
Polo màniga llarga (Hivern)
Forro polar
Pantaló
Parka
LOGOS AJUNTAMENT

UNITATS
ESTIMADES

184 uts
126 uts
32 uts
154 uts
32 uts
344 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

11,94 €
11,94 €
20,37 €
20,37 €
41,45 €
2,23 €

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

2.196,96 €
1.504,44 €
651,84 €
3.136,982 €
1.326,40 €
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
EMPRESA.- 4 - PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA, SLU

SUBMINISTRAMENTS

1
2
3
4
5
6

Polo màniga curta (Estiu)
Polo màniga llarga (Hivern)
Forro polar
Pantaló
Parka
LOGOS AJUNTAMENT

UNITATS
ESTIMADES

184 uts
126 uts
32 uts
154 uts
32 uts
344 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

6,45 €
7,25 €
11,60 €
22,75 €
16,95 €
1,95 €

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

1.186,80 €
913,50 €
371,20 €
3.503,50 €
542,40 €
670,80 €
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

1 Polo màniga curta (Estiu)

UNITATS
ESTIMADES

184 uts
4

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

‐‐‐‐‐‐

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

‐‐‐‐‐‐
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Polo màniga llarga (Hivern)
Forro polar
Pantaló
Parka
LOGOS AJUNTAMENT

126 uts
32 uts
154 uts
32 uts
344 uts

‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐
9.264,97 €

Per la resta de criteris de valoració automàtics indicats en el punt 14 s’oferta el
següent:
El 17% 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.- 6 - KITLABOR VALLES, S.L

SUBMINISTRAMENTS

1
2
3
4
5
6

Polo màniga curta (Estiu)
Polo màniga llarga (Hivern)
Forro polar
Pantaló
Parka
LOGOS AJUNTAMENT

UNITATS
ESTIMADES

184 uts
126 uts
32 uts
154 uts
32 uts
344 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

11,95 €
10,40 €
18,30 €
22,95 €
34,77 €
2,33 €

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

2.198,80 €
1.310,40 €
585,60 €
3.534,30 €
1.112,64 €
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

1
2
3
4
5
6

Polo màniga curta (Estiu)
Polo màniga llarga (Hivern)
Forro polar
Pantaló
Parka
LOGOS AJUNTAMENT

UNITATS
ESTIMADES

184 uts
126 uts
32 uts
154 uts
32 uts
344 uts

5

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

9,50 €
10,75 €
18,75 €
19,25 €
47,50 €
1,50 €

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

1.748,00 €
1.354,50 €
600,00 €
2.964,50 €
1.520,00 €
516,00 €
8.703,00 €
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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

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
2
3
4
5
6

UNITATS
ESTIMADES

Polo màniga curta (Estiu)
Polo màniga llarga (Hivern)
Forro polar
Pantaló
Parka
LOGOS AJUNTAMENT

184 uts
126 uts
32 uts
154 uts
32 uts
344 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

10,81 €
10,81 €
18,45 €
18,45 €
37,54 €
1,90 €

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

1.989,04 €
1.362,06 €
590,40 €
2.841,30 €
1.201,28 €
653,60 €
8.637,68 €

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

1 Sabates Estiu
2 Sabates Hivern

34 uts
34 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

44,55 €
43,10 €

1.514,70 €
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
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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)

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

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 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:
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
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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)

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

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 6.- JUCAR JEANS, 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)

39,75 €
46,50 €

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
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.
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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)

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:

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

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 €

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
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
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Un cop analitzades les propostes presentades, s’informa del següent:
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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. El 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.

-

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. El 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.
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D’acord amb l’anterior, es proposa excloure a les següents empreses de la present
licitació, relativa al contracte del subministrament de la uniformitat i calçat pel personal
auxiliar de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, LOT 1, LOT 2. (EXP.
2021/12793/3086), pels motius exposats anteriorment:
LOT 1:
-

P&B UNIFORMES I PUBLICITAT, S.L.U
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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

LOT 2:
-

KITLABOR VALLES, S.L.
DOCOSAL, S.L.
DRESS WORK, S.L.U.
HERRANZ MAQUINARIA ICA, S.A.U

El criteris de valoració d’aquest concurs són:

Oferta econòmica. Puntuació màxima: fins a 95 punts. Es puntuarà amb la
màxima puntuació el licitador que ofereixi la millor oferta econòmica, calculada
com a sumatori total de la multiplicació dels preus unitaris per les unitats a
subministrar d’acord amb l’Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques, i
d’acord amb la formulació següent:
Puntuació = 95 x B/N
B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa)
N: Oferta econòmica a valorar
Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin el pressupost base de
licitació. Així mateix, en cas d’ofertar un preu unitari superior al preu unitari
tipus de licitació, l’oferta presentada quedarà exclosa.
Les ofertes que igualin el tipus de licitació obtindran 0 punts.
En el supòsit què a la present licitació concorrin persones licitadores exemptes
de repercutir l'IVA, l'avaluació del preu com a criteri d'adjudicació es realitzarà
prenent en consideració el preu més IVA, en el cas de persones licitadores que
hagin de repercutir aquest impost, i sobre el preu sense repercussió de l'IVA
que ofereixin les persones licitadores exemptes de repercutir-ho.
Les persones licitadores exemptes de repercutir l'IVA hauran d'incloure en la
seva proposició econòmica, juntament amb l'import del preu ofertat, la
manifestació expressa de què l'import de l'IVA és zero, així com la manifestació
expressa de la circumstància que l'eximeix de realitzar la repercussió de
l'impost, és a dir, qualsevol de les circumstàncies previstes a tal efecte a la
normativa reguladora de l'impost.
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Al major descompte realitzat sobre el PVP el preus unitaris no previstos
als annexos del Plecs de prescripcions tècniques. La puntuació màxima
possible serà de 5 punts.
P = Xi / Xmàx * 5

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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On:
P = puntuació obtinguda pel licitant.
X màx = descompte màxim ofert sobre el PVP sobre materials que no es
troben a la llista de preus unitaris.
Xi = descompte ofert per l’empresa a avaluar sobre el PVP sobre
materials que no es troben a la llista de preus unitaris.
Puntuacions atorgades corresponents als criteris avaluables de forma
automàtica:

LOTS
LOT 1

N

EMPRESA

1

VEYSE SUMINISTROS
SL.
SAMOA BLUE SL

2
3
4

LOT 2

6
7
1
2
3

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

6

VESTUARI I PROTECCIÓ
INDUSTRIAL ARNAL
PUBLIKA
GESTION
PUBLICITARIA, S.L.U.
JUCAR JEANS, S.L.

8

CREA UNIFORMES

4

Oferta
econòmica.
P=95 x B/N
(95 punts)
86,42

P=Xi/Xmàx *5

86,86
71,25

3,38
1,69

90,24
72,94

95,00

2,03

97,03

71,56
78,46
73,49

2,53
2,53
2,36

74,09
80,99
75,85

74,55
72,73

2,50
1,25

77,05
73,98

95,00

1,50

96,50

74,68

1,88

76,55

67,80

5,00

72,80

Criteri
valoració.
(5 punts)
5,00

Puntuació
Total
91,42

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 pot considerar presumptament anormal o
desproporcionada.
LOT 2:
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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 €.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

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 1, a la següent empresa:
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

1
2
3
4
5
6

Polo màniga curta (Estiu)
Polo màniga llarga (Hivern)
Forro polar
Pantaló
Parka
LOGOS AJUNTAMENT

UNITATS
ESTIMADES

184 uts
126 uts
32 uts
154 uts
32 uts
344 uts

PREU UNITARI
OFERTAT
(IVA exclòs)

6,45 €
7,25 €
11,60 €
22,75 €
16,95 €
1,95 €

PREU TOTAL
OFERTAT
(IVA exclòs)

1.186,80 €
913,50 €
371,20 €
3.503,50 €
542,40 €
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.

L’anualitat que es proposa és la següent:
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Exercici 2022: 13.585,11 euros, IVA inclòs.
2022
(IVA inclòs)

PARTIDA
21 92005 22104 VESTUARI SUBALTERNS

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.
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LOT 2
D’acord amb el que s’exposa en els criteris per apreciar ofertes desproporcionades o
temeràries per al Lot 2, i atès que les ofertes de l’empresa PUBLIKA GESTION
PUBLICITARIA, S.L.U. en el Lot 2, presumptament es considera desproporcionada o
temerària, segons l’article 149 de la LCSP, s’haurà de donar audiència per un termini
de 5 dies hàbils per justificar la viabilitat de l’oferta mitjançant l’aportació de totes
aquelles justificacions que considerés necessàries en relació a aquesta presumpció, i
en concret:
 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.

Juan Carlos Jodar Trigueros
Coordinador de serveis auxiliars i compres
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