Exped. núm.: 2021.241.0.4967.
INFORME DE PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE ROBA DE TREBALL SERIGRAFIADA PER
L’ALUMNAT I PELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE LA CASA
D’OFICIS DE L’IMO MITJANÇANT CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT
AL PERFIL DEL CONTRACTANT
Antecedents:
En data 30 de novembre del 2021 el president de l’Institut Municipal d’Ocupació
Salvador Seguí aprovà els plecs de clàusules administratives particulars i
tècniques per a la contractació del subministrament de roba de treball
serigrafiada per l’alumnat i pels treballadors i treballadores dels tallers de
paleta, metall, fusteria i pintura de la Casa d’Oficis 2021/22, amb un pressupost
màxim de 11.527,80 € més 2.420,84 € d’IVA (21%) i un import total de
13.948,64 €.
Fets:
En data 10 de desembre del 2021 s’ha rebut oferta de les empreses:
 VEPRODIMA 2015 SL, amb CIF B25787730
 Cetaroig, SL, amb CIF B25833526
 Laborman equipaments, SLU, amb CIF B25649401
En data 10 de desembre del 2021 es realitza l’avaluació de les ofertes
presentades dins el termini previst i d’acord amb els requisits especificats en els
Plec de Clàusules Administratives i tècniques. La valoració es fa d’acord amb els
criteris d’adjudicació avaluables automàticament recollits en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars aprovat a l’efecte i amb una puntuació total màxima
de 100 punts:
a) Millor oferta econòmica: Puntuació màxima 80 punts

On:
Puntuació=Puntuació obtinguda
Pm=màxima puntuació a obtenir
Pb=Pressupost base de licitació
Pi=Pressupost ofert pel licitador (Pb x % de baixa ofertada pel licitador)
Pib=Preu oferta més baixa del total de licitadors
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b) Ubicació del magatzem o botiga de l’empresa licitadora (Màxim 20 punts).
La puntuació es valorarà de la següent manera:
Emplaçament del magatzem /
botiga
Dins la ciutat Lleida
Fora de la ciutat de Lleida (< 5
km)
Fora de la ciutat de Lleida (≥ 5
km)

Puntuació
valorar
20 punts
4 punts

a

2 punts

D’acord amb els criteris d’adjudicació avaluables automàticament les ofertes
presentades queden de la següent manera:
Empresa

VEPRODIMA
2015 SL
Laborman
equipaments,
SLU
Cetaroig, SL

CIF

Punt oferta
econ.

Punt
emplaçament

Punt.
total

B25787730

Pressupost
ofert pel
licitador (€)
s/iva
9.913,91

80

20

100

B25649401

10.199,28

70,84

20

65,85

B25833526

11.218,22

16,50

20

35,35

Conclusions
Un cop valorades les ofertes es proposa:
Adjudicar el subministrament de roba de treball serigrafiada per l’alumnat i pels
treballadors i treballadores dels tallers de paleta, metall, fusteria i pintura de la
Casa d’Oficis 2021/22, a l’empresa VEPRODIMA 2015, SL, amb CIF B25787730,
per un import de 9.913,91 €, més 2.081,92 € d’IVA (Total 11.995,83 €), d’acord
amb la seva oferta econòmica i tècnica.

Lleida, a data de la signatura
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Responsable de la
secretaria tècnica de l’IMO
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