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DECRET DE LA DIRECCIÓ GENERAL
Atès que, mitjançant Decret de la Direcció General núm. 2020/18, de 13 de maig, es va
acordar la tramitació del procediment d’adjudicació d’equips de protecció individual (EPI)
per al personal del Consorci Localret: mascaretes quirúrgiques, guants de protecció davant
microorganismes i gel hidroalcohòlic, amb un valor estimat de 5.377,60 euros, exclòs l’IVA,
i una durada màxima de 12 mesos; i es va disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació, mitjançant la tramitació d’un contracte menor amb concurrència, amb
publicació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP).
Vist que el contracte es va publicar en el perfil de contractant el 14 de maig de 2020.
Atès que el termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el 21 de maig de 2020 a les
23:59:00 hores.
Vist que, Dins del termini per a la presentació d’ofertes (21 de gener de 2020 a les
23:59:00 h.), han presentat la seva oferta les empreses següents:
Nom
1

ANEK-S3 SL

Data de presentació
20/05/2020 a les 08:24:04 h.

Vist que es van establir els criteris d’adjudicació següents:
“1. Preu, fins a un màxim de 65 punts:

- Preu de les mascaretes quirúrgiques 3 capes, fina a un màxim de 40 punts.
- Gel hidroalcohòlic, fins a un màxim de 15.
- Guants de protecció davant microorganismes, fins a un màxim de 10 punts.
Fórmula:
= ((pressupost base de licitació – preu ofert) / (pressupost base de licitació – preu ofert
més barat)) * 40/16/10

CSV: 9f77906c-361e-4a38-96a6-b01ba29c5070
Aquest document és Còpia en paper autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://tramits.localret.cat

Es tindran en compte dos decimals.
2.

Compromís de gestió dels residus dels EPI, fins a un màxim de 35 punts:
Es valorarà el compromís de retirada dels EPI usats i la gestió correcta del seu
reciclatge: retorn al fabricant, lliurament a una instalālació de la xarxa de punts verds
(deixalleria), etc.

- Cada 15 dies, 25 punts.
- Cada 7 dies, 35 punts.”
Vist que l’empresa ANEK-S3 SL ha presentat la següent oferta:
Nombre mínim
d’unitats/caixa

Preu u. ofert,
exclòs l’IVA

Tipus
d’IVA

Mascareta quirúrgica 3 capes

50 u.

0,63 €

0%

Guants de protecció davant microorganismes

100 u.

0,16 €

0%

10 u. (500 ml)

4,75 €

0%

Gel hidroalcohòlic
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Vist que ANEK-3 SL es compromet a retirar els EPI usats i gestionar correctament del seu
reciclatge, amb retorn al fabricant o lliurament a la xarxa de punts verds (deixalleria), cada
7 dies.
ANEK-3 SL ha aportat els certificats d’acreditació en vigor del compliment de les normes
europees (o equivalents) dels EPI, establerts com a obligatoris a l’informe de necessitat.
Vist que ANEK-3 SL ha presentat complimentada la declaració acreditativa del compliment
dels requisits previs de capacitat i solvència (annex).
Vist l’informe del cap de l’Àrea de Contractació, amb data 26 de maig de 2020, en què
proposa adjudicar a l’empresa ANEK-3 SL el contracte de subministrament d’EPI per al
personal de Consorci Localret.
Atesa l’existència de crèdit suficient i adequat per fer front a la despesa, amb el compromís
d’establir-ne en els exercicis pressupostaris futurs afectats, atès el seu caràcter plurianual:
Anualitat

Import, exclòs l’IVA

Import, inclòs l’IVA

2020

2.016,60 €

2.157,76 €

2021

3.361,00 €

4.066,81 €

Total

5.377,60 €

6.224,57 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost del Consorci, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
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Atès que, mitjançant Decret de la Presidència núm. 2019/31, de 23 d’octubre de 2019, el
president del Consorci Localret ha delegat en aquesta Direcció General la facultat
d’aprovar els contractes i concessions, així com d’autoritzar i disposar la despesa,
reconèixer obligacions i ordenar pagaments, quan el seu valor estimat no superi els 60.000
euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre
anys, incloses les eventuals pròrrogues.
És per tot el que precedeix que aquesta Direcció General, en ús de les atribucions que tinc
conferides,
RESOLC
Primer.- Adjudicar a l’empresa ANEK-3 SL el contracte de subministrament d’equips de
protecció individual (EPI) per al personal del Consorci Localret, durant un any (com a
màxim), pels preus unitaris següents:
Anualitat

Import, exclòs l’IVA

Import, inclòs l’IVA

2020

2.016,60 €

2.157,76 €

2021

3.361,00 €

4.066,81 €

Total

5.377,60 €

6.224,57 €
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Fins a 31 de juliol, el tipus d’IVA és el 0%, de conformitat amb el que estableix el Reial
decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a
l’economia i a l’ocupació. Amb anterioritat, el tipus d’IVA era el 21%; per tant, és possible
que a partir de l’1 d’agost, torni a ser el 21%. Es preveuen dues comandes d’EPI abans del
31 de juliol 2020.
La quantia total del contracte no es defineix amb exactitud en el moment de subscriure el
contracte, perquè els lliuraments d’EPI estan subordinats a les necessitats concretes de
l’adquirent.
ANEK-3 SL haurà de retirar els EPI usats, i gestionar correctament el seu reciclatge, amb
retorn al fabricant o lliurament a la xarxa de punts verds (deixalleria), cada 7 dies.
El pagament del contracte es farà mensualment contra factura (Codis DIR: Oficina
Comptable LA0006943, Òrgan Gestor LA0006943 i Unitat Tramitadora LA0006943).
Segon.- El finançament de les obligacions derivades del compliment del contracte es farà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22000 – Material d’oficina:
Anualitat

Import, exclòs l’IVA

Import, inclòs l’IVA

2020

2.016,60 €

2.157,76 €

2021

3.361,00 €

4.066,81 €

Total

5.377,60 €

6.224,57 €

El contracte pot comportar despeses que s’hauran d’estendre a exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost del Consorci Localret, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març).
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Tercer.- Advertir l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la
signatura d’acceptació de la resolució d’adjudicació.
Quart.- Advertir, igualment, l’adjudicatari que la primera entrega d’EPI (400 màscares
quirúrgiques, 500 guants de protecció, 10 gels hidroalcohòlics de 500 ml) s’haurà de fer en
un termini màxim de 15 dies comptats des de l’endemà de la data de signatura
d’acceptació de l’adjudicació.
Cinquè.- Notificar aquesta adjudicació a l’empresa ANEK-3 SL.
Sisè.- Publicar el contracte en el perfil de contractant del Consorci Localret, en la forma
que preveu l’article 63.4 de la LCSP.
Setè.- Comunicar al Registre Públic de Contractes (RPC), per a la seva inscripció, les
dades bàsiques del contracte, segons el que preveu l’article 346 de la LCSP.
Vuitè.- Donar compte de la present resolució al Consell d’Administració del Consorci als
efectes oportuns.

Andreu Francisco i Roger
Director general

Jordi Cases i Pallarès
Secretari
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