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Ponència tècnica
A Barcelona, a la seu del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) es reuneix la ponència tècnica,
nomenada per la mesa de contractació el dia 28 de juliol de 2020, de l’Acord marc de subministrament
d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal i d’altre personal amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient 2017.03) integrada per:



Sr. Joaquim Martín Sanjuan, Inspector Cap Policia Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Sr. Jofre Clofent Calsapeu, Cap de la Unitat de Contractació de l’Ajuntament de Premià de Mar.

Un cop constituïda la ponència tècnica i amb l’objectiu d’informar i assistir a la mesa de contractació, i
després de la sessions dels dies 16 i 28 de juliol de 2020, es redacta el present:
INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES A LA LICITACIÓ DE L’ACORD MARC
DE SUBMINISTRAMENT D’UNIFORMITAT DE POLICIA LOCAL I VESTUARI DE BRIGADA MUNICIPAL I D’ALTRE
PERSONAL AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2017.03)
La ponència tècnica es reuneix per valorar les diferents ofertes presentades a la licitació de l’Acord marc de
subministrament de policia local i vestuari de brigada municipal i d’altre personal amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.03), així com també la documentació complementària aportada en
resposta als requeriments d’aclariment efectuats per la Mesa, per tal de puntuar i avaluar les proposicions
d’acord amb els criteris de valoració subjectes a un judici de valor i puntuació fixats a la clàusula 18 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars (en endavant PCAP) de l’Acord marc en qüestió:

1. Valoració del compliment de les prescripcions tècniques de les proposicions
presentades
En relació a les proposicions presentades per les empreses licitadores dels LOTS 1,2 i 7 totes estan
configurades per elements que compleixen adequadament les prescripcions mínimes requerides pel PPT.
En canvi, en relació a les proposicions presentades per les empreses licitadores del LOT 3, cal destacar que
l’empresa SATARA SEGURIDAD S.L i l’empresa USIS GUIRAO S.L han presentat un dispositiu que no compleix
amb les prescripcions tècniques. En concret l’oferta de l’empresa SATARA SEGUIRIDAD S.L no reuneix les
especificacions necessàries relatives a les dimensions, gramatge, camp de visió i temperatura especificades
en el PPT, així com també, l’oferta de l’empresa USIS GUIRAO S.L no compleix amb les especificacions
relatives a les dimensions i gramatge del dispositiu, per aquests motius es proposa la seva exclusió en relació
a la licitació del LOT 3.

2. Valoració de les proposicions segons els criteris de valoració subjectes a un judici
de valor determinats a la clàusula 18a del PCAP
LOT 1 – SUBMINISTRAMENT D’UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL I SERVEIS ASSOCIATS
D’acord amb els criteris de valoració subjectes a un judici de valor establerts en la clàusula 18 del PCAP
s’informa sobre la puntuació que s’ha atorgat a les proposicions en base aquests criteris:
CRITERIS i SUBCRITERIS DE VALORACIÓ
SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR
1. METODOLOGIA PER A LA GESTIÓ DE LES
COMANDES I PER A LA DETERMINACIÓ DE LES
UNITATS A SUBMINISTRAR, EL TALLATGE I LA
PERSONALITZACIÓ DE CADASCUN DELS ELEMENTS I
EL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE PRESA DE
MIDES I AJUSTAMENTS

CREA
UNIFORMES

SOLUCIONES
TÉCNICAS 2000

INSIGNIA

SATARA

USIS

MAC
UNIFORMES

SUMINISTROS
ESPECIALES
MILTEC

SAGRES

15

12

14

16

8

6

12

18
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(fins a 20 punts )
2. DISPONIBILITAT D’ESTOC I ADEQUACIÓ DEL
SERVEI POST-VENDA
(fins a 15 punts)

13

13

9

13

5

7

13

14

3. UTILITZACIÓ D’EMBALATGES O ENVASOS
REUTILITZABLES O DE MATERIALS APTES PEL
RECICLATGE ORGÀNIC, BIODEGRADABLES O
COMPOSTABLES
(fins a 5 punts)

0

3

2

4

1

0

4

2

28

28

25

33

14

13

29

34

TOTAL PUNTUACIÓ

La puntuació atorgada segons cada criteri es basa en els següents motius:
CRITERI D’ADJUDICACIÓ: METODOLOGIA PER A LA GESTIÓ DE LES COMANDES I PER A LA DETERMINACIÓ
DE LES UNITATS A SUBMINISTRAR, EL TALLATGE I LA PERSONALITZACIÓ DE CADASCUN DELS ELEMENTS I EL
DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE PRESA DE MIDES I AJUSTAMENTS (FINS A 20 PUNTS)
-

CREA UNIFORMES S.L: La proposta de l’empresa licitadora per al lliurament de les comandes es
realitza en quatre fases: La primera fase el licitador afirma que s’ha de negociar la comanda (pel que
fa a terminis i quantitats de roba a lliurar) amb el client (administració pública contractant).
En la segona fase es preveu el tallatge dels usuaris de les peces de roba. En tant en quan aquesta es
una fase del diagrama de flux de com es realitza la comanda, es dóna a entendre, que cada vegada
que es faci una comanda es realitzarà el tallatge dels usuaris.
Pel que fa al lliurament, un cop fet la comanda, l’empresa destaca que està gestionant l’obtenció de
la ISO 9001 per a aquest procediment. Aporta taules d’informació, a títol d’exemple, de com es
visualitzarien aquestes comandes.
L’oferta en general s’ajusta als dos primers paràgrafs de les pautes de valoració del PCAP, amb un
grau de detall, que si bé no és exhaustiu, permet comprovar que la proposta s’adiu a la idoneïtat
perseguida amb el contracte.
Pel que fa als terminis de lliurament , l’empresa licitadora afirma que està en disposició de lliurar les
peces de vestuari que té en estoc en un termini de 48 hores, però sense indicar respecte de quina de
les fases del seu diagrama.
Pel que fa a les peces de roba que s’han de confeccionar estima aquest termini de lliurament en 20
dies, sense especificar si són hàbils o naturals.
Finalment, pel que fa a les presa de mides i ajustaments, l’empresa indica que destinarà a dues
persones amb experiència per a fer el tallatge presencialment, en dos torns (matí i nit) per abastar a
tot el cos policial del municipi en qüestió.
Ofereix, a la vegada, un sistema alternatiu, consistent el lliurament de mostres per que siguin
emprovades pels agents i que aquests facilitin el seu tallatge telemàticament.
No hi ha cap proposta concreta sobre ajustaments de les peces.

-

SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL: L’empresa licitadora efectua una proposta en què el delegat
comercial realitza les tasques de tallatge previ a les comandes. No s’especifica cap procediment si hi
ha canvis de talles durant la vigència del contracte.

2

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat
CIF P0800222B

Aquest també es l’encarregat de rebre les comandes dels clients i traslladar-la als serveis centrals de
l’empresa licitadora.
Aquesta metodologia més personalista és massa depenent de la disponibilitat del delegat comercial.
Amb la qual cosa s’incrementen els riscos d’aprovisionament o subministrament del contracte.
Ara bé, en paral·lel també ofereixen un programari de gestió de les comandes, en què tant i tenen
accés els responsables del contracte com els usuaris destinataris d’aquest, s’ofereix la possibilitat
d’una presentació in situ del programari.
No es concreta proposta sobre personalització de teixits.
-

INSIGNA UNIFORMES S.L: Ofereixen assessorament a les administracions públiques contractants
sobre la durabilitat de les peces de roba a lliurar en atenció a la climatologia del municipi.
Proposen que les comandes de roba es facin via e-mail o, en el seu defecte, mitjançant un dispositiu
informàtic, no especificat.
Abans de tirar endavant la comanda de roba, es passa pressupost del cost de la comanda.
El delegat de zona es qui efectua el tallatge dels usuaris destinataris de les peces de roba, amb una
periodicitat a pactar amb les responsable del contracte.
A diferència d’altres licitadors, preveuen protocols específics per a agents que no estan en servei
actiu (estan de baixa o gaudeixen d’una llicència) i per als agents de nova incorporació.
També ofereixen un servei de personalització de teixits.
La proposta no concreta els mecanismes per dur a terme la logotipació de la uniformitat.
La proposta és molt concreta en alguns aspectes com el tallatge, però es excessivament ambigua o
no dóna resposta a altres aspectes com el de la metodologia de lliurament de la roba.

-

SATARA SEGURIDAD S.L: L’empresa licitadora ofereix dues metodologies per efectuar les comandes,
una més analògica o estàndard i una altra basada en un programari web.
Per la solució via web, l’empresa ofereix formació sobre el seu ús als usuaris.
El termini de lliurament de la roba és de 24 hores des de que es finalitza la comanda en el programari
web. Amb la qual cosa, implícitament s’està reconeixent, per part del licitador, que té un ampli estoc
de talles.
Estableix que un delegat de zona es podrà desplaçar a les dependències policials per a realitzar el
tallatge dels usuaris finals, però no concreta la operativa durant la vigència del contracte.
Aporta un sistema de validació gràfica de que les peces demanades s’ajusten a la personalització
pactada amb l’administració pública contractant.

-

USIS GUIRAO S.L: L’empresa disposa de tres persones per a realitzar la presa de mides, però no es pecifica el procediment.
Finalment, també anuncien: “Gestió de comandes mitjançant programa de gestió personalitzat, que
permet control directe de procés d'unitats, talles i personalitzacions per agent.
3
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- Tota la informació introduïda en el programa es transmet al client via mail o amb accés directe al
servidor
- Tots els articles de vestuari es poden personalitzar en dissenys, talles, teixits, logotipació,
estampació etc”.
És una proposta excessivament genèrica en la qual no hi ha prou concreció per poder valorar la
idoneïtat d’aquesta.
-

MAC UNIFORMES S.L: El sistema de comandes s’efectua mitjançant e-mail o trucada telefònica.
La proposta és excessivament genèrica en la que no hi ha prou concreció per poder valorar la
idoneïtat d’aquesta.

-

SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L: El licitador informa que: “L’empresa també disposa d’un sistema ERP que ens permet:
• Optimitzar processos.
• Accés a la informació.
• Possibilitat de compartir informació entre tots els components de l'organització.
• Gestió de dades i eliminació d’operacions innecessàries de reprocessats”.
El sistema de comandes, però s’efectua mitjançant e-mail, trucada telefònica o visita presencial del
representant de l’empresa.
El procediment està explicat exhaustivament menys les qüestions referides a la personalització dels
teixits, en referència expressa a la logotipació de la uniformitat o de la seva estampació, i els
mecanismes per dur-les a terme.
Sobre la presa de mides , estableixen que per defecte ho farà un comercial de l’empresa, i que si es
precisés la patronista es podria desplaçar a les dependències municipals per fer el tallatge de les
agents femenines.

-

SAGRES S.L: L’empresa preveu una presa de mides inicial de usuaris destinataris de les peces de roba
deixant a aquest la responsabilitat de la seva actualització, si escau, durant el termini d’execució del
contracte.
L’empresa ofereix un programari de gestió de comandes, que permet l’accés tant dels agents dels
cossos policials, com dels responsables del contracte.
Els diagrames de procediment són molt exhaustius. També dona resposta a la determinació de la
personalització dels teixits, en referència expressa a la logotipació de la uniformitat o de la seva
estampació, i els mecanismes per dur-les a terme.
Destinen dues persones per a la presa de mides a l’inici del contracte, essent responsabilitat dels
agents actualitzar aquestes si fos el cas, en el programari de gestió de comandes.

CRITERI D’ADJUDICACIÓ: DISPONIBILITAT D’ESTOC I ADEQUACIÓ DEL SERVEI POST-VENDA (FINS A 15
PUNTS)
-

CREA UNIFORMES S.L: L'empresa licitadora determina que aquesta disposa d’un magatzem amb
dues persones encarregades de la seva coordinació, i un sistema informatitzat per a la monitorització
i gestió de l'estoc que li permet garantir un estoc mínim de 10 unitats per a cadascun dels elements i
talles objecte de licitació, per tal de respondre de forma àgil i ràpida a les urgències que puguin sorgir durant l'execució de l'Acord marc.
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-

SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL: L'empresa licitadora determina que pel bon funcionament de l'execució de l'Acord marc ofereix un servei post-venda el qual estarà configurat per a la solució d'inci dències en el termini màxim de 8 dies i mitjançant la comunicació al delegat comercial de la zona, el
qual en un termini de menys de 12 hores acudirà a les dependències de l'entitat contractant, sempre
que li sigui requerit. Aquesta també es compromet a disposar d'un 10% d’estoc de forma continuada
per a garantir la ràpida reposició de les peces.

-

INSIGNA UNIFORMES S.L: L'empresa licitadora determina que com a servei post-venda ofereix un
servei de transport que facilita una distribució ordenada dels subministraments i pels possibles canvis que puguin sorgir. D’altra banda, no es concreta el termini màxim necessari per a l'atenció d'inci dències però sí que determina que disposarà d'un agent comercial. Així mateix, l'empresa es compromet a disposar de l'estoc suficient per cobrir els casos de reposició o ampliació.

-

SATARA SEGURIDAD S.L: L'empresa determina que per a l'adequació del seu servei post-venda a
l'àmbit territorial de Catalunya, disposa d'un representant en aquest territori, el qual té com a princi pal funció la resolució d'incidències i el seu seguiment fins a la resolució. Així mateix, especifica que
aquesta disposa d'estoc suficient per a la resolució de les incidències que puguin sorgir durant l'exe cució de l'Acord marc, concretant el termini màxim de 48 hores per a la resposta davant aquestes si tuacions.

-

USIS GUIRAO S.L: L'empresa licitadora tan sols estableix de forma genèrica que disposa d'un ampli
estoc per una immediata resposta en supòsits d'urgència i del personal necessari per atendre les incidències. No obstant, no es concreta com es durà a terme el servei post venda ni tampoc la meto dologia per a la resolució d'urgències i incidències.

-

MAC UNIFORMES S.L: L'empresa especifica que disposa d'estoc de tots els elements presentats, no
obstant, no determina com es durà a terme el servei post-venda. D'altra banda, sí que es concreta
un termini de 24/48 hores per a la resolució de les urgències, no obstant, no es detalla una metodo logia específica per a la seva resposta.

-

SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L: L'empresa licitadora determina que aquesta disposa una magatzem i un sistema informatitzat per a la monitorització i gestió de l'estoc, destacant que ostenta
estoc per a cadascun dels complements objecte de licitació, per tal de respondre de forma àgil i ràpida a les urgències que puguin sorgir durant l'execució de l'Acord marc. Així mateix, estableix que
aquesta ofereix un servei post-venda basat en donar resposta als requeriments en un termini màxim
de 48 hores i que adscriu dos persones per a la gestió d'aquest servei.

-

SAGRES S.L: L'empresa licitadora concreta detalladament diferents aspectes del servei post-venda,
com els mitjans personals i materials que s'adscriuen a aquest servei, així com també, es detalla l'estoc que es compromet a disposar en cada moment, concretant les mesures per a cadascun dels ele ments ofertats així com també, dels logotips de cada entitat local i l'oferiment que per tal de gestio nar l'estoc, l'empresa designarà una persona encarregada . D'altra banda, en relació a les incidències
i urgències que puguin sorgir durant l'execució de l'Acord marc, l'empresa també designa dos professionals per a la seva gestió. En aquest sentit, es considera que totes les mesures proposades gaudei xen d'un elevat grau d'idoneïtat i conveniència al rebertir aquestes en l'augment de qualitat de les
prestacions objecte del contracte.

CRITERI D’ADJUDICACIÓ: UTILITZACIÓ D’EMBALATGES O ENVASOS REUTILITZABLES O DE MATERIALS APTES
PEL RECICLATGE ORGÀNIC, BIODEGRADABLES O COMPOSTABLES (FINS A 5 PUNTS)
-

CREA UNIFORMES S.L: No es concreta cap aspecte en relació a aquest criteri.
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-

SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL: L'empresa licitadora indica que pel lliurament de les comandes
s'utilitzen caixes de cartró i bosses de paper reutilitzables i reciclables, d'altra banda, s'indica que
l'empresa té contractats els serveis d'una mercantil que es responsabilitza del reciclatge dels embalatges que s'han dipositat en els contenidors de l'empresa licitadora. No obstant, no es concreta de
cara les entitats locals el mètode de reciclatge dels embalatges o envasos que s'utilitzin per lliurament de les comandes.(la mercantil seguieix la ISO 140001, convertint les restes en matèria primera
secundària per a diferents fàbriques)

-

INSIGNA UNIFORMES S.L: L'empresa licitadora tan sols concreta que utilitza envasos que són adequats pel reciclatge orgànic, d'acord amb les normatives de qualitat que s'indiquen, no obstant, no
s'especifica ni es concreta el mètode de reciclatge d'aquests materials.

-

SATARA SEGURIDAD S.L: L'empresa licitadora especifica que utilitza embalatges que compleixen les
normes de qualitat per a ser considerats envasos aptes pel reciclatge orgànic, plàstics compostables i
plàstics biodegradables, així com també, que en tots ells s'identifiquen les dades corresponents pel
seu posterior reciclatge, no obstant, en la memòria presentada no es faciliten les dades concretes
del reciclatge dels materials utilitzats per l'embalatge dels subministraments.(Proposa un sistema
d’”Economia Circular”)

-

USIS GUIRAO S.L: L'empresa especifica de forma genèrica que treballa amb embalatges i envasos
reutilitzables i aptes pel reciclatge orgànic, no obstant, no descriu concretament quins embalatges
utilitzarà pel subministrament dels béns objecte de l'Acord marc. D'altra banda, tampoc determina
quin serà el mètode pel reciclatge dels materials proposats.

-

MAC UNIFORMES S.L: No es concreta cap aspecte en relació a aquest criteri.

-

SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L: L'empresa licitadora concreta que l'entrega dels subministraments es durà a terme mitjançant paquets individuals continguts en unes bosses de plàstics biodegradables, tal i com queda acreditat a la fitxa tècnica adjuntada, que tots ells s'agruparan en unes
caixes de cartró reutilitzables i reciclabes. Així mateix, l'empresa concreta la metodologia per a la
gestió del reciclatge d'aquests embalatges i envasos.

-

SAGRES S.L: Es concreta que les caixes d'embalatge i etiquetes són reutilitzables i biodegradables, no
obstant, no s'especifica el mètode de reciclatge dels materials proposats.

LOT 2 – SUBMINISTRAMENT DE COMPLEMENTS DEL VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL
D’acord amb els criteris de valoració subjectes a un judici de valor establerts en la clàusula 18 del PCAP
s’informa sobre la puntuació que s’ha atorgat a les proposicions en base aquests criteris:

CRITERIS i SUBCRITERIS DE VALORACIÓ
SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR

SOLUCIONES
TÉCNICAS 2000

INSIGNIA

SATARA

USIS

MAC
UNIFORMES

SUMINISTROS
ESPECIALES
MILTEC

SAGRES

1. METODOLOGIA PER A LA GESTIÓ DE LES
COMANDES I PER A LA DETERMINACIÓ DE LES
UNITATS A SUBMINISTRAR, EL TALLATGE I LA
PERSONALITZACIÓ DE CADASCUN DELS ELEMENTS
(fins a 20 punts )

12

14

16

8

6

12

18

2. DISPONIBILITAT D’ESTOC I ADEQUACIÓ DEL
SERVEI POST-VENDA
(fins a 10 punts)

8

6

8

2

3

8

9

3.PRESENTACIÓ DE DIFERENTS MODELS DE
SABATES O BOTES
(fins a 7 punts)

0

0

7

0

0

7

7

1

0,5

1,5

0,5

0

2,5

0,5

4. UTILITZACIÓ D’EMBALATGES O ENVASOS
REUTILITZABLES O DE MATERIALS APTES PEL
RECICLATGE ORGÀNIC, BIODEGRADABLES O
COMPOSTABLES
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(fins a 3 punts)

TOTAL PUNTUACIÓ

21

20,5

32,5

10,5

9

29,5

34,5

La puntuació atorgada segons cada criteri i subcriteri es basa en els següents motius:
CRITERI D’ADJUDICACIÓ: METODOLOGIA PER A LA GESTIÓ DE LES COMANDES I PER A LA DETERMINACIÓ
DE LES UNITATS A SUBMINISTRAR, EL TALLATGE I LA PERSONALITZACIÓ DE CADASCUN DELS ELEMENTS
(FINS A 20 PUNTS)
-

SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL: L’empresa licitadora efectua una proposta en què el delegat
comercial realitza les tasques de tallatge previ a les comandes. No s’especifica cap procediment si hi
ha canvis de talles durant la vigència del contracte.
Aquest també es l’encarregat de rebre les comandes dels clients i traslladar-la als serveis centrals de
l’empresa licitadora.
Aquesta metodologia més personalista és massa depenent de la disponibilitat del delegat comercial.
Amb la qual cosa s’incrementen els riscos d’aprovisionament o subministrament del contracte.
Ara bé, en paral·lel també ofereixen un programari de gestió de les comandes, en què tant i tenen
accés els responsables del contracte com els usuaris destinataris d’aquest, s’ofereix la possibilitat
d’una presentació in situ del programari.
No es concreta proposta sobre personalització de teixits.

-

INSIGNA UNIFORMES S.L: Ofereixen assessorament a les administracions públiques contractants
sobre la durabilitat de les peces de roba a lliurar en atenció a la climatologia del municipi.
Proposen que les comandes de roba es facin via e-mail o, en el seu defecte, mitjançant un dispositiu
informàtic, no especificat.
Abans de tirar endavant la comanda de roba, es passa pressupost del cost de la comanda.
El delegat de zona es qui efectua el tallatge dels usuaris destinataris de les peces de roba, amb una
periodicitat a pactar amb les responsable del contracte.
A diferència d’altres licitadors, preveuen protocols específics per a agents que no estan en servei
actiu (estan de baixa o gaudeixen d’una llicència) i per als agents de nova incorporació.
També ofereixen un servei de personalització de teixits.
La proposta no concreta els mecanismes per dur a terme la logotipació de la uniformitat.
La proposta és molt concreta en alguns aspectes com el tallatge, però es excessivament ambigua o
no dóna resposta a altres aspectes com el de la metodologia de lliurament de la roba.

-

SATARA SEGURIDAD S.L: L’empresa licitadora ofereix dues metodologies per efectuar les comandes,
una més analògica o estàndard i una altra basada en un programari web.
Per la solució via web, l’empresa ofereix formació sobre el seu ús als usuaris.
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El termini de lliurament de la roba és de 24 hores des de que es finalitza la comanda en el programari
web. Amb la qual cosa, implícitament s’està reconeixent, per part del licitador, que té un ampli estoc
de talles.
Estableix que un delegat de zona es podrà desplaçar a les dependències policials per a realitzar el
tallatge dels usuaris finals, però no concreta la operativa durant la vigència del contracte.
Aporta un sistema de validació gràfica de que les peces demanades s’ajusten a la personalització
pactada amb l’administració pública contractant.
USIS GUIRAO S.L: L’empresa disposa de tres persones per a realitzar la presa de mides, però no
especifica el procediment.
Finalment, també anuncien: “Gestió de comandes mitjançant programa de gestió personalitzat, que
permet control directe de procés d'unitats, talles i personalitzacions per agent.
- Tota la informació introduïda en el programa es transmet al client via mail o amb accés directe al
servidor
- Tots els articles de vestuari es poden personalitzar en dissenys, talles, teixits, logotipació,
estampació etc”.
És una proposta excessivament genèrica en la qual no hi ha prou concreció per poder valorar la
idoneïtat d’aquesta.
-

MAC UNIFORMES S.L: El sistema de comandes s’efectua mitjançant e-mail o trucada telefònica.
La proposta és excessivament genèrica en la que no hi ha prou concreció per poder valorar la
idoneïtat d’aquesta.

-

SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L: El licitador informa que: “L’empresa també disposa d’un sistema ERP que ens permet:
• Optimitzar processos.
• Accés a la informació.
• Possibilitat de compartir informació entre tots els components de l'organització.
• Gestió de dades i eliminació d’operacions innecessàries de reprocessats”.
El sistema de comandes, però s’efectua mitjançant e-mail, trucada telefònica o visita presencial del
representant de l’empresa.
El procediment està explicat exhaustivament menys les qüestions referides a la personalització dels
teixits, en referència expressa a la logotipació de la uniformitat o de la seva estampació, i els
mecanismes per dur-les a terme.
Sobre la presa de mides , estableixen que per defecte ho farà un comercial de l’empresa, i que si es
precisés la patronista es podria desplaçar a les dependències municipals per fer el tallatge de les
agents femenines.

-

SAGRES S.L: L’empresa preveu una presa de mides inicial de usuaris destinataris de les peces de roba
deixant a aquest la responsabilitat de la seva actualització, si escau, durant el termini d’execució del
contracte.
L’empresa ofereix un programari de gestió de comandes, que permet l’accés tant dels agents dels
cossos policials, com dels responsables del contracte.
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Els diagrames de procediment són molt exhaustius. També dona resposta a la determinació de la
personalització dels teixits, en referència expressa a la logotipació de la uniformitat o de la seva
estampació, i els mecanismes per dur-les a terme.
Destinen dues persones per a la presa de mides al inici del contracte, essent responsabilitat dels
agents actualitzar aquestes si fos el cas, en el programari de gestió de comandes.
CRITERI D’ADJUDICACIÓ: DISPONIBILITAT D’ESTOC I ADEQUACIÓ DEL SERVEI POST-VENDA (FINS A 10
PUNTS)
-

SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL: L'empresa licitadora determina que pel bon funcionament de l'execució de l'Acord marc ofereix un servei post-venda el qual estarà configurat per a la solució d'inci dències en el termini màxim de 8 dies i mitjançant la comunicació al delegat comercial de la zona, el
qual en un termini de menys de 12 hores acudirà a les dependències de l'entitat contractant, sempre
que li sigui requerit. Aquesta també es compromet a disposar d'un estoc de forma continuada per a
garantir la ràpida reposició de les peces.

-

INSIGNA UNIFORMES S.L: L'empresa licitadora determina que com a servei post-venda ofereix un
servei de transport que facilita una distribució ordenada dels subministraments i pels possibles canvis que puguin sorgir. D’altra banda, no es concreta el termini màxim necessari per a l'atenció d'inci dències però sí que determina que disposarà d'un agent comercial. Així mateix, l'empresa es compromet a disposar de l'estoc suficient per cobrir els casos de reposició o ampliació.

-

SATARA SEGURIDAD S.L: L'empresa determina que per a l'adequació del seu servei post-venda a
l'àmbit territorial de Catalunya, disposa d'un representant en aquest territori, el qual té com a princi pal funció la resolució d'incidències i el seu seguiment fins a la resolució. Així mateix, especifica que
aquesta disposa d'estoc suficient per a la resolució de les incidències que puguin sorgir durant l'exe cució de l'Acord marc, concretant el termini màxim de 48 hores per a la resposta davant aquestes si tuacions.

-

USIS GUIRAO S.L: L'empresa licitadora tan sols estableix de forma genèrica que disposa d'un ampli
estoc per una immediata resposta en supòsits d'urgència i del personal necessari per atendre les incidències. No obstant, no es concreta com es durà a terme el servei post venda ni tampoc la meto dologia per a la resolució d'urgències i incidències.

-

MAC UNIFORMES S.L: L'empresa especifica que disposa d'estoc de tots els elements presentats, no
obstant, no determina com es durà a terme el servei post-venda. D'altra banda, sí que es concreta
un termini per a la resolució de les urgències, no obstant, no es detalla una metodologia específica
per a la seva resposta.

-

SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L: L'empresa licitadora determina que aquesta disposa una magatzem i un sistema informatitzat per a la monitorització i gestió de l'estoc, destacant que ostenta
estoc per a cadascun dels complements objecte de licitació, per tal de respondre de forma àgil i ràpida a les urgències que puguin sorgir durant l'execució de l'Acord marc. Així mateix, estableix que
aquesta ofereix un servei post-venda basat en donar resposta als requeriments en un termini màxim
de 48 hores i que adscriu dos persones per a la gestió d'aquest servei.

-

SAGRES S.L: L'empresa licitadora concreta detalladament diferents aspectes del servei post-venda,
com els mitjans personals i materials que s'adscriuen a aquest servei, així com també, es detalla l'estoc que es compromet a disposar en cada moment, concretant les mesures per a cadascun dels ele ments ofertats així com també, dels logotips de cada entitat local i l'oferiment que per tal de gestio nar l'estoc, l'empresa designarà una persona encarregada . D'altra banda, en relació a les incidències
i urgències que puguin sorgir durant l'execució de l'Acord marc, l'empresa també designa dos profes9
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sionals per a la seva gestió. En aquest sentit, es considera que totes les mesures proposades gaudei xen d'un elevat grau d'idoneïtat i conveniència al rebertir aquestes en l'augment de qualitat de les
prestacions objecte del contracte.
CRITERI D’ADJUDICACIÓ: PRESENTACIÓ DE DIFERENTS MODELS DE SABATES O BOTES (FINS A 7 PUNTS)
-

SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL: D’acord amb la clàusula 18a del PCAP, per a l’obtenció de la puntuació relativa a aquest criteri d’adjudicació es requeria la presentació d’un o dos models extres de sa bates per a cada tipus d’element, determinant-se en aquesta clàusula què s’entenia per “tipus d’ele ment”.
En aquest sentit, vist que l’empresa ha presentat dos models de botes d’aigua, tres models de botes
tàctiques 3 polzades, tres models de botes tàctiques 6 i 8 polzades, dos models de sabates de gala
però un sol model de sabates d’estiu, un sol model de sabates d’hivern, no és puntuable segons
aquest criteri la proposició de l’empresa licitadora vist que en relació a diferents tipus d’elements no
s’han presentat models extres de calçat.

-

INSIGNA UNIFORMES S.L: D’acord amb la clàusula 18a del PCAP, per a l’obtenció de la puntuació relativa a aquest criteri d’adjudicació es requeria la presentació d’un o dos models extres de sabates
per a cada tipus d’element, determinant-se en aquesta clàusula què s’entenia per “tipus d’element”.
En aquest sentit, vist que l’empresa ha presentat dos models de botes tàctiques 3 polzades, tres models de botes tàctiques 6 i 8 polzades, però un sol model de botes d’aigua, un sol model de sabates
d’estiu, un sol model de sabates d’hivern i un sol model de sabates de gala, no és puntuable segons
aquest criteri la proposició de l’empresa licitadora vist que en relació a diferents tipus d’elements no
s’han presentat models extres de calçat.
SATARA SEGURIDAD S.L: L’empresa ha presentat tres models de botes d’aigua, tres models de botes
tàctiques 3 polzades, tres models de botes tàctiques 6 i 8 polzades, tres models de sabates d’estiu,
tres models de sabates d’hivern, tres models de sabates de gala.

-

USIS GUIRAO S.L: D’acord amb la clàusula 18a del PCAP, per a l’obtenció de la puntuació relativa a
aquest criteri d’adjudicació es requeria la presentació d’un o dos models extres de sabates per a
cada tipus d’element, determinant-se en aquesta clàusula què s’entenia per “tipus d’element”.
En aquest sentit, vist que l’empresa ha presentat dos models de botes tàctiques 3 polzades, tres models de botes tàctiques 6 i 8 polzades, però un sol model de botes d’aigua, un sol model de sabates
d’estiu, un sol model de sabates d’hivern i un sol model de sabates de gala, no és puntuable segons
aquest criteri la proposició de l’empresa licitadora vist que en relació a diferents tipus d’elements no
s’han presentat models extres de calçat.

-

MAC UNIFORMES S.L: D’acord amb la clàusula 18a del PCAP, per a l’obtenció de la puntuació relati va a aquest criteri d’adjudicació es requeria la presentació d’un o dos models extres de sabates per a
cada tipus d’element, determinant-se en aquesta clàusula què s’entenia per “tipus d’element”.
En aquest sentit, vist que l’empresa ha presentat tres models de botes tàctiques 3 polzades, tres models de botes tàctiques 6 i 8 polzades, tres models de sabates d’estiu, tres models de sabates d’hi vern i tres models model de sabates de gala, però no obstant, un sol model de botes d’aigua, per
aquests motius, no és puntuable segons aquest criteri la proposició de l’empresa licitadora vist que
en relació a diferents tipus d’elements no s’han presentat models extres de calçat.

-

SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L: L’empresa ha presentat tres models de botes d’aigua, tres
models de botes tàctiques 3 polzades, tres models de botes tàctiques 6 i 8 polzades, tres models de
sabates d’estiu, tres models de sabates d’hivern, tres models de sabates de gala.
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-

SAGRES S.L: D’acord amb la clàusula 18a del PCAP, per a l’obtenció de la puntuació relativa a aquest
criteri d’adjudicació es requeria la presentació d’un o dos models extres de sabates per a cada tipus
d’element, determinant-se en aquesta clàusula què s’entenia per “tipus d’element”.
En aquest sentit, vist que l’empresa ha presentat dos models de botes tàctiques 3 polzades, tres models de botes tàctiques 6 i 8 polzades, però un sol model de botes d’aigua, un sol model de sabates
d’estiu, un sol model de sabates d’hivern i un sol model de sabates de gala, no és puntuable segons
aquest criteri la proposició de l’empresa licitadora vist que en relació a diferents tipus d’elements no
s’han presentat models extres de calçat.

CRITERI D’ADJUDICACIÓ: UTILITZACIÓ D’EMBALATGES O ENVASOS REUTILITZABLES O DE MATERIALS APTES
PEL RECICLATGE ORGÀNIC, BIODEGRADABLES O COMPOSTABLES (FINS A 3 PUNTS)
-

SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL: L'empresa licitadora inidca que pel lliurament de les comandes
s'utilitzen caixes de cartró i bosses de paper reutilitzables i reciclables, d'altra banda, s'indica que
l'empresa té contractats els serveis d'una mercantil que es responsabilitza del reciclatge dels embalatges que s'han dipositat en els contenidors de l'empresa licitadora. No obstant, no es concreta de
cara les entitats locals el mètode de reciclatge dels embalatges o envasos que s'utilitzin per lliurament de les comandes.

-

INSIGNA UNIFORMES S.L: L'empresa licitadora tan sols concreta que utilitza envasos que són adequats pel reciclatge orgànic, d'acord amb les normatives de qualitat que s'indiquen, no obstant, no
s'especifica ni es concreta el mètode de reciclatge d'aquests materials.

-

SATARA SEGURIDAD S.L: L'empresa licitadora especifica que utilitza embalatges que compleixen les
normes de qualitat per a ser considerats envasos aptes pel reciclatge orgànic, plàstics compostables i
plàstics biodegradables, així com també, que en tots ells s'identifiquen les dades corresponents pel
seu posterior reciclatge, no obstant, en la memòria presentada no es faciliten les dades concretes
del reciclatge dels materials utilitzats per l'embalatge dels subministraments.

-

USIS GUIRAO S.L: L'empresa especifica de forma genèrica que treballa amb embalatges i envasos
reutilitzables i aptes pel reciclatge orgànic, no obstant, no descriu concretament quins embalatges
utilitzarà pel subministrament dels béns objecte de l'Acord marc. D'altra banda, tampoc determina
quin serà el mètode pel reciclatge dels materials proposats.

-

MAC UNIFORMES S.L: No es concreta cap aspecte en relació a aquest criteri.

-

SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L: L'empresa licitadora concreta que l'entrega dels subministraments es durà a terme mitjançant paquets individuals continguts en unes bosses de plàstics biodegradables, tal i com queda acreditat a la fitxa tècnica adjuntada, que tots ells s'agruparan en unes
caixes de cartró reutilitzables i reciclabes. Així mateix, l'empresa concreta la metodologia per a la
gestió del reciclatge d'aquests embalatges i envasos

-

SAGRES S.L: Es concreta que les caixes d'embalatge i etiquetes són reutilitzables i biodegradables, no
obstant, no s'especifica el mètode de reciclatge dels materials proposats.

LOT 3 – SUBMINISTRAMENT DE CÀMERES CORPORALS PER A LA POLICIA LOCAL
D’acord amb els criteris de valoració subjectes a un judici de valor establerts en la clàusula 18 del PCAP
s’informa sobre la puntuació que s’ha atorgat a les proposicions en base aquests criteris:
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CRITERIS i SUBCRITERIS DE VALORACIÓ
SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR

DEXTRON

USIS

SATARA

1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES RELATIVES A LA TIPOLOGIA DE LA BATERIA I DE L’ÒPTICA DE
LA CÀMERA (fins a 40 punts )
BATERIA ESTRAÏBLE I CANVIABLE
(fins a 15 punts)

15

-

-

ÒPTICA SEPARABLE DE LA UNITAT DE GRAVACIÓ
(fins a 15 punts)

15

-

-

BATERIA ADDICIONAL AMB LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE L’OFERTADA
(fins a 10 punts)

10

-

-

40

-

-

TOTAL PUNTUACIÓ

La puntuació atorgada segons cada criteri i subcriteri es basa en els següents motius:
CRITERI D’ADJUDICACIÓ: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES RELATIVES A LA TIPOLOGIA DE LA BATERIA I DE
L’ÒPTICA DE LA CÀMERA (FINS A 40 PUNTS)
BATERIA ESTRAÏBLE I CANVIABLE (FINS A UN MÀXIM DE 15 PUNTS):


-

DEXTRON INGINIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN S.A: La càmera ofertada disposa d’una bateria extraible i canviable a traves de mitjans manuals i senzills.
ÒPTICA SEPARABLE DE LA UNITAT DE GRAVACIÓ (FINS A UN MÀXIM DE 15 PUNTS):


-

DEXTRON INGINIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN S.A: La càmera ofertada disposa d’una òptica separable de la unitat de gravació.
BATERIA ADDICIONAL AMB LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE L’OFERTADA (FINS A UN MÀXIM
DE 10 PUNTS):


-

DEXTRON INGINIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN S.A: S’oferta una bateria addicional de les mateixes característiques que la del dispositiu presentat.

LOT 7 – SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER ALS AGENTS DE PROTECCIÓ CIVIL
D’acord amb els criteris de valoració subjectes a un judici de valor establerts en la clàusula 18 del PCAP
s’informa sobre la puntuació que s’ha atorgat a les proposicions en base aquests criteris:
La puntuació atorgada segons cada criteri i subcriteri es basa en els següents motius:
CRITERIS i SUBCRITERIS DE VALORACIÓ
SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR

SOLUCIONES
TÉCNICAS 2000

INSIGNIA

SUMINISTROS
ESPECIALES
MILTEC

1. METODOLOGIA PER A LA GESTIÓ DE LES
COMANDES I PER A LA DETERMINACIÓ DE LES
UNITATS A SUBMINISTRAR, EL TALLATGE I LA
PERSONALITZACIÓ DE CADASCUN DELS ELEMENTS
(fins a 15 punts )

9

10,5

9

2. DISPONIBILITAT D’ESTOC I ADEQUACIÓ DEL
SERVEI POST-VENDA
(fins a 7 punts)

5

3

5

3. OFERIMENT DEL SERVEI DE PRESA DE MIDES I
AJUSTAMENTS (fins a 7 punts)

5

2

7

4.PRESENTACIÓ DE DIFERENTS MODELS DE
SABATES O BOTES
(fins a 7 punts)

3

7

3

5. UTILITZACIÓ D’EMBALATGES O ENVASOS
REUTILITZABLES O DE MATERIALS APTES PEL

1

1

3

12

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat
CIF P0800222B

RECICLATGE ORGÀNIC, BIODEGRADABLES O
COMPOSTABLES
(fins a 4 punts)

TOTAL PUNTUACIÓ

23

23,5

27

CRITERI D’ADJUDICACIÓ: METODOLOGIA PER A LA GESTIÓ DE LES COMANDES I PER A LA DETERMINACIÓ
DE LES UNITATS A SUBMINISTRAR, EL TALLATGE I LA PERSONALITZACIÓ DE CADASCUN DELS ELEMENTS
(FINS A 15 PUNTS)
-

SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL: L’empresa licitadora efectua una proposta en què el delegat
comercial realitza les tasques de tallatge previ a les comandes. No s’especifica cap procediment si hi
ha canvis de talles durant la vigència del contracte.
Aquest també es l’encarregat de rebre les comandes dels clients i traslladar-la als serveis centrals de
l’empresa licitadora.
Aquesta metodologia més personalista és massa depenent de la disponibilitat del delegat comercial.
Amb la qual cosa s’incrementen els riscos d’aprovisionament o subministrament del contracte.
Ara bé, en paral·lel també ofereixen un programari de gestió de les comandes, en què tant i tenen
accés els responsables del contracte com els usuaris destinataris d’aquest, s’ofereix la possibilitat
d’una presentació in situ del programari.
No es concreta proposta sobre personalització de teixits.

-

INSIGNA UNIFORMES S.L: Ofereixen assessorament a les administracions públiques contractants
sobre la durabilitat de les peces de roba a lliurar en atenció a la climatologia del municipi.
Proposen que les comandes de roba es facin via e-mail o, en el seu defecte, mitjançant un dispositiu
informàtic, no especificat.
Abans de tirar endavant la comanda de roba, es passa pressupost del cost de la comanda.
El delegat de zona es qui efectua el tallatge dels usuaris destinataris de les peces de roba, amb una
periodicitat a pactar amb les responsable del contracte.
A diferència d’altres licitadors, preveuen protocols específics per a agents que no estan en servei
actiu (estan de baixa o gaudeixen d’una llicència) i per als agents de nova incorporació.
També ofereixen un servei de personalització de teixits.
La proposta no concreta els mecanismes per dur a terme la logotipació de la uniformitat.
La proposta és molt concreta en alguns aspectes com el tallatge, però es excessivament ambigua o
no dóna resposta a altres aspectes com el de la metodologia de lliurament de la roba.

-

SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L: El licitador informa que: “L’empresa també disposa d’un sistema ERP que ens permet:
• Optimitzar processos.
• Accés a la informació.
• Possibilitat de compartir informació entre tots els components de l'organització.
• Gestió de dades i eliminació d’operacions innecessàries de reprocessats”.
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El sistema de comandes, però s’efectua mitjançant e-mail, trucada telefònica o visita presencial del
representant de l’empresa.
El procediment està explicat exhaustivament menys les qüestions referides a la personalització dels
teixits, en referència expressa a la logotipació de la uniformitat o de la seva estampació, i els
mecanismes per dur-les a terme.
Sobre la presa de mides , estableixen que per defecte ho farà un comercial de l’empresa, i que si es
precisés la patronista es podria desplaçar a les dependències municipals per fer el tallatge de les
agents femenines.
CRITERI D’ADJUDICACIÓ: DISPONIBILITAT D’ESTOC I ADEQUACIÓ DEL SERVEI POST-VENDA (FINS A 7 PUNTS)
-

SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL: L'empresa licitadora determina que pel bon funcionament de l'execució de l'Acord marc ofereix un servei post-venda el qual estarà configurat per a la solució d'inci dències en el termini màxim de 8 dies i mitjançant la comunicació al delegat comercial de la zona, el
qual en un termini de menys de 12 hores acudirà a les dependències de l'entitat contractant, sempre
que li sigui requerit. Aquesta també es compromet a disposar d'un estoc de forma continuada per a
garantir la ràpida reposició de les peces.

-

INSIGNA UNIFORMES S.L: L'empresa licitadora determina que com a servei post-venda ofereix un
servei de transport que facilita una distribució ordenada dels subministraments i pels possibles canvis que puguin sorgir. D’altra banda, no es concreta el termini màxim necessari per a l'atenció d'inci dències però sí que determina que disposarà d'un agent comercial. Així mateix, l'empresa es compromet a disposar de l'estoc suficient per cobrir els casos de reposició o ampliació.

-

SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L: L'empresa licitadora determina que aquesta disposa una magatzem i un sistema informatitzat per a la monitorització i gestió de l'estoc, destacant que ostenta
estoc per a cadascun dels complements objecte de licitació, per tal de respondre de forma àgil i ràpida a les urgències que puguin sorgir durant l'execució de l'Acord marc. Així mateix, estableix que
aquesta ofereix un servei post-venda basat en donar resposta als requeriments en un termini màxim
de 48 hores i que adscriu dos persones per a la gestió d'aquest servei.

CRITERI D’ADJUDICACIÓ: OFERIMENT DEL SERVEI DE PRESA DE MIDES I AJUSTAMENTS (FINS A 7 PUNTS)
-

SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL: L'empresa licitadora sí que ofereix un servei de presa de mides i
ajustaments, concretant que el delegat comercial acudirà a les instal·lacions de la protecció civil per
a la presa de mides i per a la determinació de les particularitats de la uniformitat.

-

INSIGNA UNIFORMES S.L: L'empresa licitadora sí que ofereix el servei de presa de mides i ajusta ments, concretant el personal adscrit a la realització d'aquest servei, no obstant, no es determina
cap aspecte més relatiu a la metodologia d'aquest per evaluar-ne la seva idoneïtat.

-

SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L: L'empresa licitadora sí que ofereix el servei de presa de mides i ajustaments, concretant que els delegats comercials es desplaçaran a les instal·lacions determinades per l'entitat contractant per a la presa de mides i determina que l'empresa disposa de perso nal patronista amb l'experiència per a realitzar aquests serveis, així com també, dels recursos productius per a la confecció de mostres i arrenjaments.

CRITERI D’ADJUDICACIÓ: PRESENTACIÓ DE DIFERENTS MODELS DE SABATES O BOTES (FINS A 7 PUNTS)
-

SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL: L’empresa ha presentat dos models de botes i dos models de sabates de representació.
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-

INSIGNA UNIFORMES S.L: L’empresa ha presentat tres models de botes i tres models de sabates de
representació.

-

SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L: L’empresa ha presentat tres models de botes i dos models de
sabates de representació.
Vist que d’acord amb la clàusula 18a del PCAP, per a l’obtenció de la puntuació relativa a aquest criteri d’adjudicació es requeria la presentació d’un model extra de sabates per a cada tipus d’elemen
puntuant-ho amb tres punts o de dos models extres per a cada tipus d’element puntuant-ho amb set
punts, determinant-se en aquesta clàusula què s’entenia per “tipus d’element”.
Com que l’empresa ha presentat diferent nombre d’elements extres, i pels dos tipus de calçat que in tegren l’objecte d’aquest lot han presentat almenys un model extra, l’empresa licitadora només pot
obtenir els tres punts.

CRITERI D’ADJUDICACIÓ: UTILITZACIÓ D’EMBALATGES O ENVASOS REUTILITZABLES O DE MATERIALS APTES
PEL RECICLATGE ORGÀNIC, BIODEGRADABLES O COMPOSTABLES (FINS A 4 PUNTS)
-

SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL: L'empresa licitadora inidca que pel lliurament de les comandes
s'utilitzen caixes de cartró i bosses de paper reutilitzables i reciclables, d'altra banda, s'indica que
l'empresa té contractats els serveis d'una mercantil que es responsabilitza del reciclatge dels embalatges que s'han dipositat en els contenidors de l'empresa licitadora. No obstant, no es concreta de
cara les entitats locals el mètode de reciclatge dels embalatges o envasos que s'utilitzin per lliurament de les comandes.

-

INSIGNA UNIFORMES S.L: L'empresa licitadora tan sols concreta que utilitza envasos que són adequats pel reciclatge orgànic, d'acord amb les normatives de qualitat que s'indiquen, no obstant, no
s'especifica ni es concreta el mètode de reciclatge d'aquests materials.

-

SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L: L'empresa licitadora concreta que l'entrega dels subministraments es durà a terme mitjançant paquets individuals continguts en unes bosses de plàstics biodegradables, tal i com queda acreditat a la fitxa tècnica adjuntada, que tots ells s'agruparan en unes
caixes de cartró reutilitzables i reciclabes. Així mateix, l'empresa concreta la metodologia per a la
gestió del reciclatge d'aquests embalatges i envasos.

S’estén la present acta, que signen els membres de la ponència tècnica, i es trasllada al secretari de la Mesa
de contractació per a la seva consideració.
Barcelona, 28 de juliol de 2020

Joaquim Martín Sanjuan

Jofre Clofent Calsapeu
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