R/N: IT/CP00037 IT-2022-2

Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

IT-2022-2

Unitat promotora

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Procediment

Obert

Objecte

Subministrament de 50.000 polos per als Bombers de la Generalitat,
per a l'any 2022

Modalitat

Tipus

Contracte Públic

Subministraments

Antecedents
1. Per resolució de data 03.05.2021 s'aprova l’expedient de contractació del contracte de
referència i s'acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. El dia 21.06.2021, es celebra la reunió de la Mesa de Contractació per fer l’obertura dels
sobres “A” i qualificar la documentació de caràcter general aportada pels licitadors a fi
d’acreditar la capacitat i solvència exigida com a requisit d’aptitud per contractar amb el
sector públic.
Les empreses que s’han presentat són les següents:
Denominació social

NIF

IMPORT ARRASATE, S.A.
GIRCON S.L.
ITURRI, S.A.
INES MULLIEZ CORELLA S.A

A20212775
B59159327
A41050113
A31271257

UNIFORM BRANDS S.L. (BALLYCLARE LIMITED GROUP)

B87128401

CONFECCIONES OROEL, S.A.

A50068477

JB COMERCIAL DEL VESTUARIO, S.L.

B30430987

VESTILAB CLEAN ROOM CONTROL SLU

B65622821

TORFAL, LDA
EL CORTE INGLES, S.A.

503522732
A28017895

Un cop es comprova que s'ha presentat correctament la documentació administrativa, previ
requeriment d'esmenes a les empreses Confecciones Oroel, Uniforms Brands, JB
Comercial del Vestuario i Gircon, que aporten en termini, totes les empreses queden
admeses a la licitació.
3. En data 28.06.2021 es fa l'acte d’obertura dels sobres “B”, tot donant-se a conèixer les
ofertes relatives als criteris d’adjudicació no dependents d’un judici de valor,(entre altres el
preu), que són les següents:
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POLO

PROVEIDOR

MÀNIGA CURTA

EL CORTE INGLÉS
GIRCON
IMPORT ARRASATE
INÉS MULLIEZ
ITURRI
JB COMERCIAL DEL VESTUARIO
OROEL
TORFAL
UNIFORM BRANDS
VESTILAB

IMPORT OFERTA, IVA
EXCLÒS
15,75 €
19,90 €
20,25 €
18,10 €
20,70 €
22,20 €
18,33 €
23,66 €
15,36 €
20,44 €

MÀNIGA LLARGA

EL CORTE INGLÉS
GIRCON
IMPORT ARRASATE
INÉS MULLIEZ
ITURRI
JB COMERCIAL DEL VESTUARIO
OROEL
TORFAL
UNIFORM BRANDS
VESTILAB

17,96 €
20,85 €
24,00 €
21,05 €
23,80 €
24,45 €
20,97 €
26,30 €
17,31 €
23,96 €

5. El 07.09.2021, es reuneix novament la Mesa de Contractació i acorda elevar a l’òrgan de
contractació proposta d’adjudicació a favor de l’empresa EL CORTE INGLES, SA ja que és
l’empresa que ha obtingut la puntuació més elevada, d’acord amb els criteris establerts en
el plec de clàusules administratives, segons s’indica seguidament:
POLO
MÀNIGA CURTA

PROVEIDOR

PREU DE LICITACIÓ

PREU PROVEIDOR

PUNTUACIÓ

EL CORTE INGLÉS

27,00 €

15,75 €

45,00

GIRCON

27,00 €

19,90 €

descartat

IMPORT ARRASATE

27,00 €

20,25 €

descartat

INÉS MULLIEZ

27,00 €

18,10 €

descartat

ITURRI

27,00 €

20,70 €

descartat

JB COMERCIAL DEL VESTUARIO

27,00 €

22,20 €

descartat

OROEL

27,00 €

18,33 €

descartat

TORFAL

27,00 €

23,66 €

descartat

UNIFORM BRANDS

27,00 €

15,36 €

descartat

VESTILAB

27,00 €

20,44 €

37,18

32,00 €

17,96 €

45,00

GIRCON

32,00 €

20,85 €

descartat

IMPORT ARRASATE

32,00 €

24,00 €

descartat

INÉS MULLIEZ

32,00 €

21,05 €

descartat

ITURRI

32,00 €

23,80 €

descartat

JB COMERCIAL DEL VESTUARIO

32,00 €

24,45 €

descartat

OROEL

32,00 €

20,97 €

descartat

TORFAL

32,00 €

26,30 €

descartat

UNIFORM BRANDS

32,00 €

17,31 €

descartat

VESTILAB

32,00 €

23,96 €

36,56

MÀNIGA LLARGA EL CORTE INGLÉS
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TERMINI LLIURAMENT
LICITACIÓ

TERMINI
PROVEIDOR

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ TOTAL

EL CORTE INGLÉS

120 dies

120 dies

7,50

97,50

GIRCON

120 dies

88 dies

descartat

descartat

IMPORT ARRASATE

120 dies

119 dies

descartat

descartat

INÉS MULLIEZ

120 dies

85 dies

descartat

descartat

ITURRI

120 dies

80 dies

descartat

descartat

JB COMERCIAL DEL VESTUARIO

120 dies

100 dies

descartat

descartat

OROEL

120 dies

89 dies

descartat

descartat

TORFAL

120 dies

120 dies

descartat

descartat

UNIFORM BRANDS

120 dies

115 dies

descartat

descartat

VESTILAB

120 dies

90 dies

10,00

83,75

En el mateix acte, la Mesa també proposa l’exclusió de les empreses Gircon, SL; Import
Arrassate, SA; Inés Mulliez Corella, SA; Iturri, SA; JB Comercial del Vestuario, SA;
Confecciones Oroel, SA, Torfal, LDA; Uniform’s Brands, SL, pels motius expressats en l’acta
d’aquest acte i en l’informe de valoració i que es detallen a continuació:
- Gircon, SL no aporta certificat conforme el fabricant produeix teixit segons l’estàndard
GOTS ni els certificats de laboratori europeu exigits on apareguin els paràmetres de l’apartat
4 de l’annex 1 del PPT.
- Import Arrassate, SA: a l’apartat 4 del plec de prescripcions tècniques un dels requisits del
quals s’havia d’aportar el certificat de laboratori europeu detallant aquest aspecte, és la
resistència al pilling (UNE EN ISO 12945-2, número de cicles 3.000) la qual, es requereix
que sigui d’un índex ≥ 4 (després de 50 cicles de rentat a 30 ºC, UNE EN ISO 6330 assecat
en pla. L’índex obtingut és de 3 enlloc de ≥ 4.
- Ines Mulliez Corella, SA: a l’apartat 4 del plec de prescripcions tècniques un dels requisits
del quals s’havia d’aportar el certificat de laboratori europeu detallant aquest aspecte, és la
resistència al pilling (UNE EN ISO 12945-2, número de cicles 3.000) la qual, es requereix
que sigui d’un índex ≥ 4 (després de 50 cicles de rentat a 30 ºC, UNE EN ISO 6330 assecat
en pla. L’índex obtingut és de 3 enlloc de ≥ 4.
- Iturri, SA: a l’apartat 4 del plec de prescripcions tècniques un dels requisits del quals
s’havia d’aportar el certificat de laboratori europeu detallant aquest aspecte, és la resistència
al pilling (UNE EN ISO 12945-2, número de cicles 3.000) la qual, es requereix que sigui d’un
índex ≥ 4 (després de 50 cicles de rentat a 30 ºC, UNE EN ISO 6330 assecat en pla. L’índex
obtingut és de 3 enlloc de ≥ 4.
- JB Comercial del Vestuario, SA, no aporta certificat conforme el fabricant produeix teixit
segons l’estàndard GOTS, no acceptant documentació de fabricant de fil, en el cas del teixit
principal; Etiqueta OEKO-TEX Standard 100; i certificat de laboratori europeu on apareguin
els paràmetre exigits en l’apartat 4 de l’annex 1 del PPT.
- Confecciones Oroel, SA: a l’apartat 4 del plec de prescripcions tècniques un dels requisits
del quals s’havia d’aportar el certificat de laboratori europeu detallant aquest aspecte, és la
resistència al pilling (UNE EN ISO 12945-2, número de cicles 3.000) la qual, es requereix
que sigui d’un índex ≥ 4 (després de 50 cicles de rentat a 30 ºC, UNE EN ISO 6330 assecat
en pla. L’índex obtingut és de 3 enlloc de ≥ 4.
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- Torfal, LDA: a l’apartat 4 del plec de prescripcions tècniques un dels requisits del quals
s’havia d’aportar el certificat de laboratori europeu detallant aquest aspecte, és la resistència
al pilling (UNE EN ISO 12945-2, número de cicles 3.000) la qual, es requereix que sigui d’un
índex ≥ 4 (després de 50 cicles de rentat a 30 ºC, UNE EN ISO 6330 assecat en pla. L’índex
obtingut és de 3 enlloc de ≥ 4.
- Uniform’s Brand, SL: aporta uns certificats de laboratori NO europeus, com els exigits.
6. L'empresa proposada adjudicatària ha acreditat la capacitat, la solvència, la constitució de
la garantia definitiva, el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social,
així, com trobar-se d'alta i al corrent del pagament de l'Impost d'Activitats Econòmiques.
Fonaments de dret
I. Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 150, 151 i 158 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell,2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
II. En virtut de la competència que m'atribueix el Decret 96/2001, de 20,de març, sobre
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels seus serveis
complementaris, relacionats o derivats dins l'Administració de la Generalitat i altres
organismes públics.

RESOLC:
1.
Adjudicar
següents:

el

contracte

abans

indicat

amb

les

característiques

Empresa adjudicatària
EL CORTE INGLES, SA
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

1.475.000,00

309.750,00

1.784.750,00

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

842.750,00

176.977,50

1.019.727,50

Pressupost licitació

Import adjudicació
Termini d’execució

120 dies

Els imports unitaris, IVA exclòs, són:
Polo màniga curta
Polo màniga llarga

15,75 €
17,96 €

2. Excloure les empreses Gircon, SL; Import Arrassate, SA; Inés Mulliez Corella, SA; Iturri,
SA; JB Comercial del Vestuario, SA; Confecciones Oroel, SA, Torfal, LDA; Uniform’s Brands,
SL, pels motius expressats en l’acta de la Mesa d’Elevació proposta d’adjudicació a l’òrgan
de contractació.
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3. Nomenar com a responsable d'aquest contracte a la persona que ha estat designada al
Quadre de característiques del contracte.
4. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d'acord amb
el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
Contra aquesta resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en
matèria de contractació en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
remissió d’aquesta notificació, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
d’acord amb l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, o alternativament, recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que
es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de rebre la notificació, tot això, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
5. Publicar l’adjudicació del contracte i el termini per a la formalització en el perfil de
contractant d’acord amb el que disposa l’article 151.1 de la LCSP.
El secretari general

Diputació 355,
08009 Barcelona
Telèfon 93 551 22 98
Telefax 93 551 20 06
E-mail: contractacio.interior@gencat.cat
Web: http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/

5/5

