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Expedient de contractació núm. 2017.03
Acord marc de subministrament d’uniformitat de policía local i vesturari de brigada municipal i d’altre personal amb destinació a les entitats
locals de Catalunya

Ramon Bernaus i Abellana, Secretari del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL),
CERTIFICO:
Que segons consta a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local celebrada el dia 1 d’octubre de 2020 i, per tant, a reserva dels termes que resultin de la
seva aprovació definitiva, fou aprovat per unanimitat dels seus membres presents, l’acord que transcrit
literalment és com segueix:
“6.- Aprovació, si escau, de l’adjudicació 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. núm.
2017.03).
1.- El CCDL, com a ens instrumental de l’ACM i d’acord amb els objectius i finalitats definits als seus Estatuts,
entre els que destaquen la promoció, millora, optimització i eficiència dels serveis i activitats d’interès general
d’acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’acord amb les facultats per a la
promoció de licitacions públiques amb destinació a les entitats locals de Catalunya i suport a la Central de
Contractació de l’ACM, que té atribuïdes, rep, periòdicament, encàrrecs per part d’aquesta última, per portar a
terme licitacions d’Acords marc amb destinació a les entitats de Catalunya. D’aquesta manera, el CCDL porta a
terme la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les
tècniques de racionalització de la contractació administrativa, previstes a la vigent legislació en matèria de
contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma
agregada de diferents tipus de subministraments i serveis amb destí a les entitats locals de Catalunya mitjançant
les seves centrals de contractació.
Els antecedents a on el CCDL i l’ACM, a través del Sistema d’adquisició centralitzada, han actuat, han tingut un
grau d’adhesió molt important, essent un element demostratiu de com cooperar i mancomunar esforços. Així,
l’ACM i el CCDL ja tenen l’experiència d’haver gestionat diferents Acords marc, com per exemple, de
subministrament elèctric, de gas natural, de màquines d’impressió i multifunció, de vehicles de serveis generals,
de vehicles de serveis policials, d’arrendament de vehicles amb opció o sense opció de compra, assegurança de
responsabilitat civil, etc. tots ells, amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
A aquests efectes i per tal de formalitzar les consideracions recollides a l’apartat anterior, les dues entitats tenen
subscrit un conveni general de col·laboració.
2.- En aquest marc, periòdicament, l’ACM porta a terme sessions formatives en matèria de contractació pública
destinades als ens locals, que a la vegada també serveixen de punt d’intercanvi entre professionals del sector i
d’activitat de prospecció de mercat. Durant els mesos de febrer i març de cada any, mitjançant el Gabinet
d’estudis i programes de l’ACM, s’impulsen i es porten a terme la celebració d’unes sessions de formació en
matèria de contractació públic que són aprofitades, en aquest sentit, per avaluar les necessitats de les àrees de
contractació dels ens locals, per tal de detectar, i si s’escau, impulsar l’estudi sobre l’agregació en la licitació
mitjançant, majoritàriament, la fórmula de l’Acord marc. De les sessions realitzades el 2016 i 2017 en resultà que
una de les principals demandes dels ajuntaments pel que fa les necessitats en matèria de contractació pública
era el subministrament d’uniformitat per a policia local i vestuari per a la brigada municipal i altre personal al
servei de les entitats locals.
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3.- Un cop realitzades les corresponents consultes preliminars de mercat amb les empreses interessades, de
conformitat amb la Instrucció interna 1/2014, de 30 de setembre, sobre el procediment i actuacions a realitzar
amb motiu de les consultes preliminars del mercat que es realitzin pel Consorci Català pel Desenvolupament Local
en les licitacions dels Acord marc i adquisicions centralitzades de subministrament i serveis amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, en resultà el corresponent informe de resultat del procés, aprovat per la Comissió
Executiva del CCDL el publicat el dia 3 de maig de 2019 al perfil de contractant de l’entitat.
4.- Per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 30 d’abril de 2020 es va acordar aprovar l’expedient de
contractació núm. 2017.03 per 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 per a
l’adjudicació de l’Acord marc a empreses que puguin acomplir l’objecte del contracte de conformitat amb els
articles 221.3 i 221.4 de la LCSP, mitjançant procediment obert, en que tot empresari interessat podia presentar
una proposició, restant exclosa tota negociació dels termes del contracte, d’acord amb el que preveuen els
articles 131 a 152 de la LCSP, en relació amb els articles 156 a 158 de la LCSP, amb diversos criteris d’adjudicació.
Així mateix, va acordar aprovar els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques, de l'Acord marc (Exp. 2017.03), així com l’autorització de la corresponent despesa per tal de procedir
a la tramitació de l’expedient sens perjudici que en relació a l’adjudicació de contractes basats per part dels ens
locals destinataris, l’expedient té el caràcter de contractació anticipada ja que es duu a terme d’acord amb allò
estipulat en l’article 117 de la LCSP de tal manera que quedaran supeditats a l’existència de crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions que se’n derivin en l’exercici corresponent i, finalment, la publicació del
corresponent anunci de licitació de l’Acord marc al DOGC, al DOUE, al perfil de contractant, així com en dos diaris
de màxima difusió, segons s’estableix als articles 135 de la LCSP i 277.2 del TRLMC.
L’Acord marc té com a objecte el subministrament d’uniformitat per a la policia local i complements i el vestuari i
complements per a la brigada municipal i altre personal al servei de les entitats locals de Catalunya, i es qualifica
com a contracte administratiu mixt de subministraments i serveis per preus unitaris dividit en vuit lots, resultant
un adjudicatari únic per a cada un dels lots que integren la licitació. D’acord amb l’article 18 de la LCSP, les
normes que s’han d’observar en la preparació i adjudicació de l’Acord marc són les del contracte de
subministrament per preus unitaris, estipulades a l’article 16.3 a) de la LCSP, atès que és la prestació principal.
D’altra banda, pel que fa a la regulació dels efectes, compliment i extinció del contracte, s’hauran d’observar les
disposicions relatives als contractes de subministraments o les normes dels contractes de serveis, segons
correspongui, de conformitat amb els articles 18.1 i 122.2 de la LCSP.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 i 33.4 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE
(en endavant, DN) i l’article 221.3 de la LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats es regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter
contractual, així com per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació.
Els destinataris dels serveis objecte d’aquest Acord marc són els actuals membres de l’ACM i el CCDL i els ens
locals que estan vinculats a aquests, així com els seus ens dependents i els consorcis que gestionen serveis locals
o activitats d’interès local en què participen aquests ens locals vinculats, així com aquelles altres entitats previstes
en el reglament de la Central de contractació de l’ACM, en els termes previstos al PCAP d’aplicació.
El seu valor estimat, de conformitat amb el que disposa la clàusula novena del PCAP, s’ha calculat en funció dels
preus dels contractes basats previstos pel període inicial i les seves possibles pròrrogues fins a un màxim de
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quaranta-vuit mesos, període inicial i pròrrogues, i ascendeix a la suma de 24.495.134,00 euros. En aquest sentit,
el valor estimat total, incloses les modificacions previstes a la clàusula seixantena del plec (fins a un màxim del
30%) és de 31.843.674,20 euros. El pressupost base de licitació és el valor dels contractes basats a tramitar
durant el període d’execució inicial de l’Acord marc, de vint-i-quatre mesos, i es xifra en la quantitat total
estimada 14.819.556,07 euros (IVA exclòs).
La forma d’adjudicació de l’Acord marc ha estat mitjançant procediment obert, en què tot empresari interessat ha
pogut presentar una proposició, restant exclosa tota negociació del termes del contracte, mitjançant diversos
criteris d’adjudicació, tal i com s’estableix a les clàusules 14 i ss. del PCAP, en relació als articles 26 i 27 de la DN i
131 a 140 en relació al 145 i ss. de la LCSP.
5.- En data 29 de maig de 2020, es va dur a terme una sessió informativa a la seu del CCDL, dirigida a totes les
empreses interessades en participar en la licitació de l’Acord marc, de la que en resultà un document de
preguntes i respostes formulades, que fou publicat al perfil de contractant de l’entitat.
6.- En data 18 de juny de 2020 es va reunir la Mesa de Contractació, en sessió privada, per tal de procedir a
l’obertura dels sobres “A” (documentació general), i els membres de la Mesa van constatar les empreses que
havien presentat proposicions per participar en la licitació en temps i forma, que seguidament es relacionen:

Registre
entrada

Data

Hora

Mitjà

Empresa

NIF

E/000197-2020

15/06/2020

13:05:53

Digital

FERVALLS LLOGUERS SL

B43784586

E/000199-2020

15/06/2020

14:42:26

Digital

DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN,
S.A.

A08685273

E/000200-2020

15/06/2020

18:02:13

Digital

SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL

B82300526

E/000202-2020

16/06/2020

10:28:48

Digital

CREA UNIFORMES S.L

B40530651

E/000203-2020

16/06/2020

11:00:45

Digital

SAGRES,S.L.

B36028991

E/000204-2020

16/06/2020

11:27:02

Digital

INSIGNA UNIFORMES S.L.

B97611164

E/000206-2020

16/06/2020

12:22:12

Digital

SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L

B31930852

E/000207-2020

16/06/2020

12:39:45

Digital

USIS GUIRAO S.L.

B61515474

E/000208-2020

16/06/2020

13:03:27

Digital

WÜRTH MODYF,S.A

A62732565

E/000209-2020

16/06/2020

13:08:35

Digital

SATARA SEGURIDAD S.

B98001282

E/000210-2020

16/06/2020

14:59:32

Digital

MAC UNIFORMES SL

B66545963

Un cop realitzada l’obertura dels Sobres A i analitzada la documentació presentada es va constatar que la
documentació presentada per part de totes les empreses era correcta i adequada al que disposa la clàusula 16a
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del PCAP d’aplicació, a excepció de l’existència de les deficiències i/o aclariments que seguidament es relacionen,
la correcció de les quals fou necessària mitjançant la pràctica dels corresponents requeriments d’esmena:
•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CREA UNIFORMES S.L :

o Mancava la indicació en la “Declaració responsable ajustada al formulari normalitzat del Document
Europeu Únic de Contractació (annex núm. 01)” de les dades relatives a la constitució de la societat i
dels seus representants, vist que no havien estat especificades les dades de les escriptures públiques
corresponents, així com també, no hi figuraven les dades relatives a si l’empresa en qüestió és una
PIME, ni la declaració de si la societat mercantil està al corrent de pagament de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.

o Vist que l’empresa en qüestió havia presentat proposició pel lot 1, era precís que aquesta complís amb
els requisits de solvència econòmica i tècnica específics per aquesta unitat de licitació, és per això que a
la clàusula 16a del PCAP s’indicaven els llindars mínims a complir segons el lot on presentes proposició.
En aquest sentit, la mercantil havia determinat en la “Declaració responsable ajustada al formulari
normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (annex núm. 01)” alguns imports que no
assolien els mínim requerits i no havia completat la declaració de les dades per els darrers tres anys. És
per aquest motiu, que se li sol·licità aclariment de la informació aportada, per tal d’esbrinar si les dades
declarades eren errònies i/o si mancava que aquestes fossin completades.
•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa DEXTRON INGENIERIA DE LA
TELECOMUNICACIÓN, S.A:

o Vist que l’empresa en qüestió havia presentat proposició pel lot 3, era precís que aquesta complís amb
els requisits de solvència tècnica específics per aquesta unitat de licitació, és per això que a la clàusula
16a del PCAP s’indicaven els llindars mínims a complir segons el lot on presentes proposició. En aquest
sentit, la mercantil havia determinat en la “Declaració responsable ajustada al formulari normalitzat del
Document Europeu Únic de Contractació (annex núm. 01)” uns imports que no assolien els mínim
requerits i especificats a la taula de que figura a la clàusula 16a del PCAP anteriorment esmentada. És
per aquest motiu, que se li sol·licità aclariment de la informació aportada, per tal d’esbrinar si les dades
declarades eren errònies i/o si mancava que aquestes fossin completades.

D’altra banda, destacar que en la mateixa clàusula 16a del PCAP s’establia que degut a que el
subministrament objecte de licitació era de nova implementació, sempre i quan en cap de les anualitats
requerides l’empresa no s’arribés als imports de solvència exigits, es podia presentar l’acreditació de la
solvència tècnica mitjançant:
- la descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari per garantir
la qualitat de les prestacions.
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- l’aportació de les descripcions i fotografies dels elements a subministrar, autenticitat de les quals
podrà ser certificada a petició del CCDL-ACM.
Així doncs, la mercantil també tenia l’opció de presentar l’acreditació del compliment dels requisits de
solvència tècnica a través dels mitjans indicats anteriorment.
•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa MAC UNIFORMES SL:

o Vist que l’empresa en qüestió havia presentat proposició, entre d’altres, pel lot 1, era precís que aquesta
complís amb els requisits de solvència tècnica específics per aquesta unitat de licitació, és per això que a
la clàusula 16a del PCAP s’indicaven els llindars mínims a complir segons el lot on presentes proposició.
En aquest sentit, la mercantil ha determinat en la “Declaració responsable ajustada al formulari
normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (annex núm. 01)” uns imports que no assolien
els mínim requerits i especificats a la taula de que figura a la clàusula 16a del PCAP anteriorment
esmentada. És per aquest motiu, que se li sol·licità aclariment de la informació aportada, per tal
d’esbrinar si les dades declarades eren errònies i/o si mancava que aquestes fossin completades.
•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa SATARA SEGURIDAD S.L:

o Vist que l’empresa en qüestió havia presentat proposició, pels lots 1,2, 3, era precís que aquesta complís
amb els requisits de solvència tècnica específics per aquestes unitats de licitació, és per això que a la
clàusula 16a del PCAP s’indicaven els llindars mínims a complir segons el lot on presentes proposició. En
aquest sentit, la mercantil havia determinat en la “Declaració responsable ajustada al formulari
normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (annex núm. 01)” uns imports generals sense
especificar a quina tipologia de subministrament corresponien, no podent la Mesa de contractació
analitzar adequadament si els subministraments indicats eren iguals o de similar naturalesa que els
objecte de les unitats de licitació que es presenten. És per aquest motiu, que se li sol·licità aclariment de
la informació aportada, per tal d’esbrinar a quina tipologia de subministraments corresponien els
indicats en l’esmentada declaració responsable.

D’altra banda, destacar que en la mateixa clàusula 16a del PCAP s’establia que, en relació al lot 3, degut
a que el subministrament objecte de licitació era de nova implementació, sempre i quan en cap de les
anualitats requerides l’empresa no arribés als imports de solvència exigits, es podia presentar
l’acreditació de la solvència tècnica mitjançant:
- la descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari per garantir
la qualitat de les prestacions.
- l’aportació de les descripcions i fotografies dels elements a subministrar, autenticitat de les quals
podrà ser certificada a petició del CCDL-ACM.
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Així doncs, la mercantil també tenia l’opció de presentar l’acreditació del compliment dels requisits de
solvència tècnica del lot 3 a través dels mitjans indicats anteriorment.
•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa USIS GUIRAO S.L:

o Vist que l’empresa en qüestió havia presentat proposició, pels lots 1,2, 3, era precís que aquesta complís
amb els requisits de solvència tècnica específics per aquestes unitats de licitació, és per això que a la
clàusula 16a del PCAP s’indicaven els llindars mínims a complir segons el lot on presentes proposició. En
aquest sentit, la mercantil havia determinat en la “Declaració responsable ajustada al formulari
normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (annex núm. 01)” uns imports generals sense
especificar a quina tipologia de subministrament corresponien, no podent la Mesa de contractació
analitzar adequadament si els subministraments indicats eren iguals o de similar naturalesa que els
objecte de les unitats de licitació que es presenten. És per aquest motiu, que se li sol·licità aclariment de
la informació aportada, per tal d’esbrinar a quina tipologia de subministraments corresponien els
indicats en l’esmentada declaració responsable.

D’altra banda, destacar que en la mateixa clàusula 16a del PCAP s’establia que, en relació al lot 3, degut
a que el subministrament objecte de licitació era de nova implementació, sempre i quan en cap de les
anualitats requerides l’empresa no arribés als imports de solvència exigits, es podia presentar
l’acreditació de la solvència tècnica mitjançant:
- la descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari per garantir
la qualitat de les prestacions.
- l’aportació de les descripcions i fotografies dels elements a subministrar, autenticitat de les quals
podrà ser certificada a petició del CCDL-ACM.
Així doncs, la mercantil també tenia l’opció de presentar l’acreditació del compliment dels requisits de
solvència tècnica del lot 3 a través dels mitjans indicats anteriorment.
•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa SOLUCIONES TÉCNICAS 2000 S.L:

o

És precís sol·licitar aclariment respecte d’una informació aportada en la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (annex núm. 01)” vist que
la mercantil va especificar que aquesta recorria a la solvència tècnica de mitjans externs, però a la Mesa
de contractació li sorgia el dubte si aquest aspecte declarat consistia d’un error i en comptes de tractarse d’un cas de solvència amb mitjans externs era un cas de subcontractació, que ha d’ésser declarat en
l’apartat corresponent a la “Subcontractació”.

Altrament, els membres de la Mesa de contractació destacaren que en relació als lots 4, 5, 6 i 8 no s’havien
presentat un mínim de tres proposicions en cadascuna de les unitats de licitació, tal i com es requeria a la
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clàusula 12a del PCAP i d’acord amb les previsions de l’article 221 de la LCSP. És per aquest motiu, que els
membres de la Mesa acordaren declarar deserts els lots 4, 5, 6 i 8 de l’Acord marc.
7.- Reunits en sessió privada i de forma telemàtica, el dia 25 de juny de 2020, a les 13:00 hores, es constituí la
Mesa de Contractació en sessió privada per tal d’analitzar la documentació general i les respostes a les
sol·licituds d’aclariment efectuats i van acordar per unanimitat l’admissió de les empreses licitadores que es
relacionen seguidament, en els lots que es detallem, a l’haver acreditat que es complien els requisits de selecció
establerts en els plecs, en els termes següents:
•

•

En relació a la sol·licitud d’aclariment efectuada a l’empresa CREA UNIFORMES S.L :

o

L’empresa aclarí mitjançant la presentació esmenada de la “Declaració responsable ajustada al
formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (annex núm. 01)” les dades
relatives a la constitució de la societat i dels seus representants, així com també, les dades relatives
a si l’empresa en qüestió és una PIME, i sobre la declaració de si la societat mercantil estava al
corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

o

D’altra banda, l’empresa en qüestió presentà un aclariment per a l’acreditació del compliment dels
requisits de solvència econòmica i tècnica específics pel lot 1 i declarà uns imports superiors als
requerits com a mínims en la clàusula 16a del PCAP.

En relació a la sol·licitud d’aclariment efectuada a l’empresa DEXTRON INGENIERIA DE LA
TELECOMUNICACIÓN, S.A:

o

Atès que l’empresa en qüestió no arribava als llindars mínims de solvència exigits en la clàusula 16a
del PCAP, acredità la seva solvència tècnica a través dels mitjans alternatius previstos en el PCAP i
en aquest sentit presentà:

- una descripció de les instal·lacions tècniques i de les mesures utilitzades per l’empresari per
garantir la qualitat de les prestacions.

-

i aporta les descripcions i fotografies dels elements a subministrar, autenticitat de les quals podrà
ser certificada a petició del CCDL-ACM.

Així doncs, la Mesa de contractació considerà adients els mitjans acreditatius aportats i admeté
l’empresa DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN, S.A com empresa licitadora del lot 3.
•

En relació a la sol·licitud d’aclariment efectuada a l’empresa MAC UNIFORMES SL:
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o

•

L’empresa en qüestió va presentar un aclariment per a l’acreditació del compliment dels requisits
de solvència tècnica específics pel lot 1 i declarà uns imports superiors als requerits com a mínims
en la clàusula 16a del PCAP.

En relació a la sol·licitud d’aclariment efectuada a l’empresa SATARA SEGURIDAD S.L:

o

L’empresa en qüestió va presentar un aclariment per a l’acreditació del compliment dels requisits
de solvència tècnica específics pels lot 1 i 2 i declarà uns imports que són superiors als requerits
com a mínims en la clàusula 16a del PCAP.

o

D’altra banda, en relació al lot 3, vist que l’empresa en qüestió no arribava als llindars mínims de
solvència exigits en la clàusula 16a del PCAP, acredità la seva solvència tècnica a través dels mitjans
alternatius previstos en el PCAP i en aquest sentit presenta:

- una descripció de les instal·lacions tècniques i de les mesures utilitzades per l’empresari per
garantir la qualitat de les prestacions.

-

i aporta les descripcions i fotografies dels elements a subministrar, autenticitat de les quals podrà
ser certificada a petició del CCDL-ACM.

Així doncs, la Mesa de contractació considerà adients els mitjans acreditatius aportats i admeté
l’empresa SATARA SEGURIDAD S.L com empresa licitadora del lot 3.
•

En relació a la sol·licitud d’aclariment efectuada a l’empresa USIS GUIRAO S.L:

o

L’empresa en qüestió va presentar un aclariment per a l’acreditació del compliment dels requisits
de solvència tècnica específics pels lot 1 i 2 i declarà uns imports superiors als requerits com a
mínims en la clàusula 16a del PCAP.

o

D’altra banda, en relació al lot 3, vist que l’empresa en qüestió no arribava als llindars mínims de
solvència exigits en la clàusula 16a del PCAP, acredità la seva solvència tècnica a través dels mitjans
alternatius previstos en el PCAP i en aquest sentit presentà:

- una descripció de les instal·lacions tècniques i de les mesures utilitzades per l’empresari per
garantir la qualitat de les prestacions.

-

i aporta les descripcions i fotografies dels elements a subministrar, autenticitat de les quals podrà
ser certificada a petició del CCDL-ACM.
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Així doncs, la Mesa de contractació considerà adients els mitjans acreditatius aportats i admeté
l’empresa USIS GUIRAO S.L com empresa licitadora del lot 3.
•

En relació a la sol·licitud d’aclariment efectuada a l’empresa SOLUCIONES TÉCNICAS 2000 S.L:

La mercantil determinà que havia declarat erròniament que es basava en la solvència de mitjans externs i
aclarí que subcontractaria una part de l’objecte de l’Acord marc, d’acord amb les previsions de la clàusula
58a del PCAP i de l’article 215 de la LCSP.
En conseqüència aquesta fou la relació d’empreses licitadores admeses:
LOT 1: CREA UNIFORMES, SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL, INSIGNA UNIFORMES S.L., SATARA SEGURIDAD S.L,
USIS GUIRAO S.L., MAC uniformes SL, SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L, SAGRES,S.L.
LOT 2: SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL, INSIGNA UNIFORMES S.L., SATARA SEGURIDAD S.L, USIS GUIRAO S.L.,
MAC uniformes SL, SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L, SAGRES,S.L.
LOT 3: SATARA SEGURIDAD S.L, USIS GUIRAO S.L., DEXTRON SA
LOT 7: SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL, INSIGNA UNIFORMES S.L., SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L
Així mateix, la Mesa de contractació va acordar nomenar com a membres de la Ponència tècnica de suport a la
Mesa, el Sr. Joaquim Martín Sanjuan, Inspector Cap Policia Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar, el Sr. Jofre
Clofent Calsapeu, Cap de la Unitat de Contractació de l’Ajuntament de Premià de Mar i la Sra. Núria Lozano Vega,
responsable de compres de l’Ajuntament de Rubí, als efectes d’elaborar l’informe que permeti a la Mesa de
contractació comprovar el compliment de les prescripcions tècniques i la valoració de les proposicions.
8.- En data 26 de juny de 2020, a les 10:00 hores, es va reunir en sessió privada i de manera telemàtica, la Mesa
de contractació per procedir a l’obertura dels Sobres B, relatius a la proposta tècnica i a constatar les ofertes
efectivament presentades.
9.- En data 16 de juliol de 2020, a les 13:00 hores, es va reunir en sessió privada i de manera telemàtica, la Mesa
de contractació, per tal d’analitzar les proposicions tècniques, tot acordant la necessitat de sol·licitar aclariments
sobre la informació continguda en el Sobre B i requerint la presentació de documentació complementària, a les
empreses que es relacionen seguidament:
•

En relació a la documentació tècnica presentada en el Sobre B del LOT 3 a instància de l’empresa DEXTRON
INGINIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN S.A:

- Calia especificar que tot i que l’empresa presentà adequadament l’annex 03 i la fitxa tècnica corresponent,
en cap d’aquests documents hi figuraven les característiques físiques del bé especificatives de les
dimensions i gramatge del dispositiu ofertat. En aquest sentit, fou precís que l’empresa licitadora aclarís
aquestes dades del model de càmera presentat, per tal de corroborar el compliment de les especificacions
requerides en el PPT.
- Calia especificar si la càmera incorporava la capacitat d’àudio HD.
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•

En relació a la documentació tècnica presentada en el Sobre B del LOT 3 a instància de l’empresa USIS
GUIRAO S.L:

- Calia especificar que tot i que l’empresa presentà adequadament l’annex 03 i la fitxa tècnica corresponent,
en aquesta darrera s’especificaven les característiques tècniques i físiques del dispositiu ofertat, entre les
que hi figuraven les dades relatives a les dimensions i gramatge de la càmera, les quals no eren dades
precises sinó aproximades, atès que s’especificaven mitjançant intervals. En aquest sentit, fou precís que
l’empresa licitadora aclarís aquestes dades del model de càmera presentat, per tal de corroborar el
compliment de les especificacions requerides en el PPT.
- Calia especificar el tipus de bateria i la temperatura de funcionament.
10.- En data 30 de juliol de 2020, a les 16:00 hores, es va reunir en sessió privada i de manera telemàtica, la Mesa
de contractació, per tal d’analitzar les propostes tècniques presentades per les empreses, la documentació
complementària i aclariments aportats a requeriment de la Mesa, així com l’informe tècnic emès per la Ponència
tècnica de suport i va acordar, per unanimitat, subscriure i fer seves les consideracions recollides en l’informe de
la Ponència, de data 28 de juliol de 2020 i publicat al Perfil de contractant de l’entitat. Així mateix, la Mesa
acordà excloure de la licitació algunes empreses licitadores del lot 3 que es relacionen seguidament, atès que les
ofertes presentades no complien amb les prescripcions mínimes exigides, pels motius que es detallen a
continuació:
- L’empresa SATARA SEGURIDAD S.L i l’empresa USIS GUIRAO S.L presentaren un dispositiu que no complia amb
les prescripcions tècniques. En concret l’oferta de l’empresa SATARA SEGUIRIDAD S.L no reunia 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 complia amb les especificacions relatives a les
dimensions i gramatge del dispositiu.
11.- El dia 4 d’agost de 2020, a les 11:00 hores, la Mesa de Contractació en sessió pública i de manera telemàtica
va procedir a fer l’obertura dels Sobres C, relatius a les ofertes econòmiques, fent lectura de cada una de les
proposicions presentades.
Seguidament, en sessió privada, una vegada portades a terme totes les actuacions d’obertura dels Sobres C, la
Secretària de la Mesa exposà que l’empresa MAC UNIFORMES S.L. havia presentat una proposició econòmica en
els lots 1 i 2, on en l’apartat relatiu a “l’increment de preu per comandes inferiors a 1.000 euros” posà un
percentatge del 5% en comptes d’un preu fix, tal i com es sol·licitava. En aquest sentit, la Mesa acordà per
unanimitat practicar un aclariment a l’empresa MAC UNIFORMES S.L., per tal que determinés si l’increment
proposat consistia en un 5% de 1.000 euros, és a dir, un increment de 50 euros per aquelles comandes inferiors a
1.000 euros.
12.- El dia 7 d’agost de 2020, a les 10:00 hores, en sessió privada i de manera telemàtica, es reuní la Mesa de
Contractació per procedir a la valoració del requeriment efectuat i de les ofertes econòmiques admeses amb la
fórmula i previsions contingudes en la clàusula 18 del PCAP, i així mateix, integrar la puntuació obtinguda en la
valoració del Sobre B (proposició tècnica).
En aquest sentit, el corresponent aclariment, va ser degudament contestat per l’empresa MAC UNIFORMES S.L,
confirmant que l’increment proposat per aquelles comandes inferiors a 1.000 euros era de 50 euros.
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Seguidament, es realitzà la valoració de les proposicions i se n’atorgà la puntuació corresponent.
A continuació, d’acord amb les previsions de la clàusula 14a del PCAP i de l’article 149 de la LCSP, la Mesa procedí
a comprovar si hi havia alguna oferta que podia estar incursa en presumpció d’anormalitat. En aplicació de les
corresponents fórmules definides a la citada clàusula 14a del PCAP resultà que la proposició presentada a
instàncies de l’empresa SATARA SEGURIDAD S.L en el lot 1 es trobava en presumpció d’anormalitat. Per aquest
motiu, es va sol·licitar a l’empresa licitadora la informació necessària per a justificar si l’oferta econòmica
resultava anormalment baixa en relació amb la prestació, o pel contrari l’oferta no resultava anormal ni
desproporcionada i s’havia de tenir en compte per a la proposta d’adjudicació de l’Acord marc.
La Mesa de contractació considerà que havia de ser sol·licitada la següent informació, la qual havia de ser
aportada en el termini de cinc dies hàbils, de conformitat amb la clàusula 14a del PCAP i l’article 32 de la Llei
39/2015, per tal que l’empresa determinés l’adequació de les prestacions ofertes tenint en compte el baix nivell
del preu proposat i la puntuació superior a la mitjana aritmètica de la resta d’ofertes en la resta de criteris
d’adjudicació diferents al preu:
a) Estalvi derivat del procés de fabricació o dels serveis prestats.
b) Solucions tècniques adoptades per l’empresa i les condicions especialment favorables
que disposin per subministrat els productes.
c) La innovació i l’originalitat de les solucions proposades per subministrar els productes.
d) El respecte de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació.
e) La possible obtenció d’una ajuda de l’Estat.
Finalment, la Secretaria informà que l’empresa USIS GUIRAO S.L en data 6 d’agost de 2020 va presentar un escrit
sol·licitant un informe tècnic sobre la seva exclusió de la licitació respecte el lot 3 i, en aquest sentit, els membres
de la Mesa acordaren traslladar aquesta petició a la ponència tècnica per tal de donar resposta a l’esmentada
sol·licitud, la qual va ser evacuada el 9 de setembre de 2020.
13.- El dia 3 de setembre de 2020, a les 10:00 hores, en sessió privada i de manera telemàtica, es reuní la Mesa
de Contractació per procedir a la valoració de si l’oferta presentada per l’empresa SATARA SEGURIDAD S.L era
anormal i per a formular la proposta d’adjudicació.
Un cop analitzades les justificacions presentades per l’empresa SATARA SEGURIDAD SL, s’acordà per unanimitat
estimar que l’oferta presentada que presumptament contenia valors anormals o desproporcionats, atès que
d’acord amb les justificacions presentades es considerà que podien ser complertes amb les condicions
econòmiques i solucions tècniques plantejades les prestacions de l’objecte del lot 1 de l’Acord marc, concloentse la viabilitat de l’oferta presentada i la seva no incursió en anormalitat.
Tenint en compte el resultat i les puntuacions atorgades a les diferents empreses, els membres de la Mesa de
Contractació van acordar, per unanimitat, formular la proposta d’ordre de classificació i d’adjudicació a les
empreses que han presentat la millor oferta per cadascun dels lots de l’Acord marc, que seguidament es
relaciona:
LOT 1. SUBMINISTRAMENT DE UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL I SERVEIS ASSOCIATS
1. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L (89,00 punts)
2. SATARA SEGURIDAD S.L (86,84 punts)
3. CREA UNIFORMES S.L (81,98 punts)
4. SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL (71,41 punts)
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5. INSIGNA UNIFORMES S.L. (67,80 punts)
6. USIS GUIRAO S.L. (65,01 punts)
7. SAGRES S.L. (49,69 punts)
LOT 2. SUBMINISTRAMENT DE COMPLEMENTS DEL VESTUARI I UTENSILIS PER A LA POLICIA LOCAL
1. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L (86,62 punts)
2. SATARA SEGURIDAD S.L (80,44 punts)
3. SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL (71,37 punts)
4. USIS GUIRAO S.L. (70,50 punts)
5. INSIGNA UNIFORMES S.L. (65,24 punts)
6. MAC UNIFORMES SL (53,78 punts)
7. SAGRES,S.L. (49,37 punts)
LOT 3. SUBMINISTRAMENT DE CÀMERES CORPORALS PER A LA POLICIA LOCAL
1. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN, S.A. (100 punts)
LOT 7. SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER ALS AGENTS DE PROTECCIÓ CIVIL
1. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L. (83,25 punts)
2. SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL. (83,00 punts)
3. INSIGNA UNIFORMES S.L. (57,85 punts)
14.- Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació, que s’estima correcta i degudament motivada, i
una vegada acreditat per part dels licitadors proposats com a adjudicataris per cada lot, que ha estat presentada
la documentació a la que fa referència l’apartat segon de l’article 150 de la LCSP.
Vist que la Intervenció del CCDL ha emès informe de fiscalització previ a l’adjudicació favorable.
Vistos els antecedents de fet i fonaments de dret abans esmentats, i a l’empara de les facultats que té atribuïdes
aquesta Presidència, es proposa a aquesta Comissió, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Adjudicar l’Acord marc de subministrament d’uniformitat per a policia local i vestuari de brigada
municipal i d’altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 201), d’acord amb el
següent detall d’empreses seleccionades i adjudicatàries per cada unitat de licitació, de conformitat amb la
proposta d’acord de la Mesa de Contractació efectuada en la sessió del dia 3 de setembre de 2020, per la qual
es qualificaven les ofertes presentades i s’acordava el seu ordre classificatori per cada unitat de licitació,
proposant les que foren considerades ofertes econòmiques més avantatjoses per cada una d’elles, i de
conformitat amb el recollit al PCAP i al PPT que regeixen el present Acord i les ofertes presentades per les
empreses licitadores:
LOT 1. SUBMINISTRAMENT DE UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL I SERVEIS ASSOCIATS
1. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L (89,00 punts)
2. SATARA SEGURIDAD S.L (86,84 punts)
3. CREA UNIFORMES S.L (81,98 punts)
4. SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL (71,41 punts)
5. INSIGNA UNIFORMES S.L. (67,80 punts)
6. USIS GUIRAO S.L. (65,01 punts)
7. SAGRES S.L. (49,69 punts)
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LOT 2. SUBMINISTRAMENT DE COMPLEMENTS DEL VESTUARI I UTENSILIS PER A LA POLICIA LOCAL
1. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L (86,62 punts)
2. SATARA SEGURIDAD S.L (80,44 punts)
3. SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL (71,37 punts)
4. USIS GUIRAO S.L. (70,50 punts)
5. INSIGNA UNIFORMES S.L. (65,24 punts)
6. MAC UNIFORMES SL (53,78 punts)
7. SAGRES,S.L. (49,37 punts)
LOT 3. SUBMINISTRAMENT DE CÀMERES CORPORALS PER A LA POLICIA LOCAL
1. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN, S.A. (100 punts)
LOT 7. SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER ALS AGENTS DE PROTECCIÓ CIVIL
1. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC S.L. (83,25 punts)
2. SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL. (83,00 punts)
3. INSIGNA UNIFORMES S.L. (57,85 punts)
Segon.- Excloure de la present licitació les ofertes presentades en el lot 3, a instància de l’empresa SATARA
SEGURIDAD S.L i l’empresa USIS GUIRAO S.L, atès que les ofertes presentades no complien amb les prescripcions
mínimes exigides, pels motius que es detallen a continuació:
- l’oferta de l’empresa SATARA SEGUIRIDAD S.L no reunia les prescripcions tècniques relatives a les
dimensions, gramatge, camp de visió i temperatura especificades en el PPT, pel que fa al dispositiu de
càmera corporal
- l’oferta de l’empresa USIS GUIRAO S.L no complia amb les prescripcions tècniques relatives a les
dimensions i gramatge del dispositiu de càmera corporal establertes en el PPT.
Tercer.- Declarar deserts els lots 4, 5, 6 i 8, al no haver-se presentat un mínim de tres proposicions en cadascuna
de les unitats de licitació, tal i com es requeria a la clàusula 12a del PCAP i d’acord amb les previsions de l’article
221 de la LCSP.
Quart.- Notificar a totes les empreses licitadores el present acord als efectes escaients, tot fent-los avinent que la
formalització del contracte corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 153.3 de la LCSP, al ésser
susceptible de recurs especial en matèria de contractació (article 44.1 de la LCSP), no podrà efectuar-se abans
que transcorrin quinze dies hàbils des de que s’hagi practicat la notificació del present acord a tots els
interessats.
Cinquè.- Publicar l’anunci de formalització del contracte d’aquest Acord marc al Diari Oficial de la Unió Europea,
dins del termini legalment establert, així com en el Perfil de contractant del Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
Sisè.- Donar compte de l’adopció d’aquest acord a l’Assemblea General del CCDL.”

I per que així consti, als efectes legals oportuns, expedeixo el present certificat per ordre i amb el vist i plau de la
Presidència, a Barcelona, a 2 d’octubre de dos mil vint.
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El Secretari

Vist i plau,
El President del CCDL

Ramon Bernaus i Abellana

Lluís Soler i Panisello
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