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8004330008-2019-0004954

Referència:

RLP/pag/mrs

Òrgan competent:

President/a

DECRET

Adjudicació de la contractació, per procediment obert del
subministrament d’equips de protecció individuals (EPI’S) per als
empleats de la Diputació de Tarragona
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88C05D42728048CD8AF7D09F877891DD i data d'emissió 20/01/2020 a les 14:41:14

Codi de verificació: fb9b1e64-dd4c-47b9-9167-514d9bf1f1cb
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=fb9b1e64-dd4c-47b9-9167-514d9bf1f1cb

Expedient:

Fets
1. Per decret número 2019-0003381 de la Presidència de data 14 d’agost de
2019, es va aprovar l’expedient de contractació, els plec de clàusules
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques, així com l’inici
dels tràmits licitatoris per a l'adjudicació, per procediment obert, del contracte
de subministrament d'equips de protecció individulas (EPI'S) per als empleats
de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost màxim de licitació de
98.067,29 euros (IVA inclòs) i per preus unitaris.
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en
data 15 d’octubre de 2019, va examinar la documentació administrativa
aportada pels següents licitadors presentats:
Plica núm.

Licitador

1

PROTECCIÓ I SEGURETAT TARRAGONA, SL

2

HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SAU

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre als dos licitadors presentats. Es constatà que ambdues
empreses van aportar les mostres sol·licitades
A continuació, en acte públic, es va procedir a l'obertura del sobre núm. 2 (
proposta avaluable en base a judici de valors) dels dos licitadors acceptats, i es
va demanar al responsable del contracte què valorés la documentació i el
material presentat per les empreses, d’acord amb els criteris establerts en
l'annex XI del Plec de clàusules administratives particulars. L’acta de la Mesa
es va publicar al perfil del contractant.
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3. En data 12 de novembre de 2019 la cap de Secció de Gestió Económica i
Nòmina, va emetre informe de valoració dels criteris de judici de valors, el qual
es transcriu parcialment a continuació:
“ [...]
El resum de la valoració qualitativa dels equips de protecció individual
efectuada en la reunió del passat 25/10/2019, és destaca la similitud dels
equips presentats per les dues empreses: Protecció i Seguretat Tarragona SL i
Herraiz Maquinaria ICA S.A.U. Les diferències és destaquen a continuació:

La sola del calçat per treballar amb la neu presentada per Protecció i
Seguretat Tarragona SL, és més rígida que la de Herraiz Maquinaria ICA
S.A.U., això limita la seva funcionalitat.

Per aquest motiu el resultat de les valoracions emeses pels membres del
grup ha estat:
Protecció i Seguretat Tarragona SL: 13,3 punts
Herraiz Maquinaria ICA S.A.U.: 17,5 punts.
Tèxtil:
Els guants de nitril de Herraiz Maquinaria ICA S.A.U. tenen més
prestacions davant els riscos a protegir (abrasió) que els de Protecció i
Seguretat Tarragona SL.

La casadora folrada colar blau taller de Herraiz Maquinaria ICA S.A.U. té
una millor sensació de confort en el seu folre, i imatge de qualitat.

Per aquest motiu el resultat de les valoracions emeses pels membres del
grup ha estat:
Protecció i Seguretat Tarragona SL: 13,2 punts.
Herraiz Maquinaria ICA S.A.U.: 17,8 punts.
Complements:
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L’arnés de Herraiz Maquinaria ICA S.A.U. és més complet que el del
presentat per Protecció i Seguretat Tarragona SL donat que afegeix un
cinturó de seguretat.
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Les ulleres de protecció presentades per Protecció i Seguretat Tarragona
SL, amb estructura metàl·lica i cantons en aresta són considerades
menys adequades per la manca de flexibilitat i capacitat per produir
punxades o talls en cas d’una situació de cop sobre les mateixes, vers les
de Herraiz Maquinaria ICA S.A.U., de formes arrodonides i materials
plàstics.

La bossa de transport i la motxilla pel transport dels equips de
protecció
presentats per Herraiz Maquinaria ICA S.A.U., són
qualitativament de major resistència i qualitat.

Els acabats del barret de palla de Herraiz Maquinaria ICA S.A.U.
contemplen relligat perimetral interior cosa que el licitador, cosa que el de
Protecció i Seguretat Tarragona SL no té, afavorint la comoditat d’ús.

Herraiz Maquinaria ICA S.A.U. presenta pantaló complert de motoserrista,
davant les perneres de motoserrista de Protecció i Seguretat Tarragona
SL. Aquesta protecció superior de tota la cama el grup de valoració la va
valorar molt positivament.

Per aquest motiu el resultat de les valoracions emeses pels membres del
grup ha estat:
Protecció i Seguretat Tarragona SL: 2 punts.
Herraiz Maquinaria ICA S.A.U.: 5 punts.

Conclusions de la votació:
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Protecció i Seguretat
Tarragona SL

Herraiz Maquinaria ICA S.A.
U.

Calçat, fins a 20 punts.

13,3

17,5

Tèxtil, fins a 20 punts.

13,2

17,8

2

5

28,5

40,3

Complements, fins a 5 punts.
Total
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La suma resultant de la mitja de la puntuació de les tres agrupacions dels dos
licitadors per les diferents agrupacions han estat:

”
4. En data 12 de novembre de 2019, la Mesa de contractació va estudiar i
assumir l’informe de valoració dels criteris de judici de valor (sobre núm. 2),
emès per la cap de Secció de Gestió Económica i Nòmina, de data 12 de
novembre de 2019.
A continuació en acte públic, al qual assisteix el representant de l’empresa
Herraiz Maquinaria ICA SAU, es procedeix a l’obertura del sobre núm 3 que
conté la proposició econòmica, i es comprova que els dos licitadors han ofertat
tots el preus unitaris dels subministraments objecte de licitació, sense superar
els preus màxims establerts en els plecs. Posteriorment es demana al
responsable del contracte que examini i valori la documentació d’acord amb els
criteris establerts en l’annex XIl del Plec de clàusules administratives particulars.
L’informe i l’acta estan publicats al Perfil del contractant.
5. En data 21 de novembre de 2019, el cap de Recursos humans, Ocupació i
Emprenedoria, emet informe de valoració de les pliques, el qual es transcriu
parcilament a continuació:
“Per a l’execució d’aquest subministrament es preveu un pressupost base de
licitació de 81.047,35 € (IVA exclòs) i una durada del contracte d'un any més
tres pròrrogues anuals.
En data 12 de novembre de 2019 es va realitzar l’obertura del sobre de criteris
automàtics i es procedeix a examinar i valorar les ofertes d'acord amb els
criteris d'adjudicació establerts, que en aquest tal i com es preveia al punt 9 de
la Memòria Justificativa del contracte era la del millor preu ofertat (fins a 55
punts), utilitzant la següent fórmula:
puntuació = ( 55 x oferta més baixa) / oferta que es valora

Transcripció del decret número 2019-0005402 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: *** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) en data: 30/12/2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 30/12/2019 a les 10:35:02

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 5 de 8

Han presentat oferta per al contracte de subministrament les següents
empreses:
PREU TOTAL IVA
EXCLÒS

PUNTUACIÓ

Herraiz Maquinaria ICA S.A.

69.038,58 €

55

Protecció i Seguretat Tarragona, S.L.

70.732,22 €

53,7

EMPRESA
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L'oferta econòmica més baixa ha de rebre 55 punts.

No hi ha cap oferta que pugui considerar-se anormal o desproporcionada, per
tant és procedent valorar els criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica, previstos en el Plec de clàusules administratives particulars.
Per tant, la puntuació total dels licitadors és:

EMPRESA

CRITERIS DE
COMODITAT I
ADAPTABILITAT

OFERTA
ECONÒMICA

SUMA

Herraiz Maquinaria ICA S.A.

40,3

55

95,3

Protecció i Seguretat Tarragona, S.L.

28,5

53,7

82,2

Conclusió:
L’empresa que ha obtingut la millor relació comoditat-preu per al
subministrament d’equips de protecció individual (EPI’s) per als diferents
empleats de la Diputació de Tarragona és l'empresa Herraiz Maquinaria ICA S.
A. ”
6. La Mesa de contractació, en la sessió de 25 de novembre de 2019, va
estudiar i assumir l'informe d’adjudicació, emès pel cap de l’Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria el dia 21 de novembre de 2019, i va
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte Subministrament
d’equips de protecció individuals (EPI’S) per als empleats de la Diputació de
Tarragona a l’empresa Herraiz Maquinaria ICA SA, per l’import de 98.067,29 €
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7. En data 14 de desembre de 2019, l’empresa Herraiz Maquinaria ICA SA ha
aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import total
de 4.052,37 euros, segons carta de pagament núm. 2019000843 i la resta de
documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de la
Mesa.
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(IVA inclòs), per haver obtingut la millor puntuació, prèvia acreditació del
compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de
contractes del sector públic.

8. La competència per a l’adjudicació de l’expedient correspon a la presidenta
de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de Govern (decret
2019-0003370 de 14 d’agost de 2019). Donat que no està previst convocar
sessió de Junta de Govern, es fa necessària l’avocació a la Presidència d’
aquesta competència a fi de garantir la regular tramitació del procediment
administratiu.

Fonaments de dret
1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
2. La disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic permet la tramitació anticipada dels contractes que
hagin de començar a executar-se en l’exercici següent sometent l’adjudicació a
la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que hagi de
finançar el contracte corresponent.
3. L’avocació de competències es troba regulada a l’article 10 de la Llei 40
/2015. d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 9 de la Llei 26
/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, a la Presidència de la Diputació la
competència per adjudicar el contracte de subministrament d’equips de
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Segon. Adjudicar el contracte de subministrament d’equips de protecció
individuals (EPI’S) per als empleats de la Diputació de Tarragona, a l'empresa
Herraiz Maquinaria ICA SAU, per haver obtingut la millor puntuació, per un
import màxim de 98.067,29 € (IVA inclòs), i pels preus unitaris ofertats.
Tercer. Sotmetre l’adjudicació d’aquest contracte a la condició suspensiva d’
existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2020.
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protecció individuals (EPI’S) per als empleats de la Diputació de Tarragona,
delegada per la Presidència, mitjançant decret 2019-0003370 de 14 d’agost de
2019.

Quart. Disposar la despesa de 98.067,29 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2020-8030-920-22199-01
Cinquè. Notificar-ho als licitadors i formalitzar el contracte amb l'adjudicatari en
els termes previstos en l'article 153 LCSP a partir del 15è dia hàbil des què es
faci tramesa de la notificació de l'adjudicació, en el supòsit que no hi hagi hagut
recurs especial.
Sisè. Publicar-ho en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb
el que preveu l'apartat 2.3.5. del Plec de clàusules administratives particulars.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei d’Assistència
al Territori i a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació, i Emprenedoria

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució al Perfil de contractant.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació.

La presidenta
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Noemí Llauradó i Sans
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