Senyors,
Em plau comunicar-vos que el Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Transports Públics de
Tarragona, S.A. en sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener de 2011, va adoptar, el següent acord:
1. Proposta d’acord en relació al licitador proposat per la Mesa de contractació que ha obtingut
millor puntuació del concurs per a la contractació, mitjançant concurrència oberta amb publicitat
per al subministrament del vestuari del personal de moviment de l’Empresa Municipal de
Transports Públics de Tarragona, S.A.
Vist que la Mesa de contractació prèviament reunida avui, dia 28 de gener, ha proposat a aquest Consell el
següent acord:
“Valoració de les ofertes i de l’informe realitzat per la Gerència.- Un cop constituïda la Mesa, el gerent
dóna compte de l’informe i valoració de les ofertes presentades, que es dóna aquí per íntegrament reproduït:
EMPRESA:

PROSEGTAR S.L.

PUNTS

CONCEPTE

VALORACIONS

PUNTUACIÓ

1- (50 Punts) OFERTA ECONÒMICA

P=N(m/n)= 201.583,20 €

DESQUALIFICAT

2- (10 Punts) QUALITAT I ACABAT DE LES PECES

SOBRE COMITÉ

3- (15 Punts) SERVEI POSTVENDA

PRIMERA ENTREGA: 30 dies després del tallatge

8

MESURA DE TALLES: A les seves dependències o a l'EMT
indistintament
15
ESTOC MÍNIM PER NOVES INCORPORACIONS: No especifica
ARRENJAMENTS DE ROBA: A l'hora d'entrega del material si cal. No
especifica cost
4- (15 Punts) MILLOR QUALITAT DELS BÉNS SUBMINISTRATS

Tot el material entregat per empleat anirà amb una bossa única i nom
de cadascun dels empleats
Fan una fitxa per empleat amb el tallatge, material entregat i data
d'entrega.

15

Entrega del material: A les dependències de Prosegtar.

5- (5 Punts)

PROPOSTA IDENTIFICATIVA E IMATGE CORPORATIVA Totes les prendes aniran bordades amb el logo de l'EMT i qualsevol
altre element que es consideri

6- (5 Punts)

MILLORES

Total Puntuació 100

5

No especifica

CONCLUSIÓ I TOTAL PUNTUACIÓ

DESQUALIFICAT

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS S.A.

PUNTS

CONCEPTE

VALORACIONS

1- (50 Punts)

OFERTA ECONÒMICA

P=N(m/n)= 186.616,26 €

PUNTUACIÓ

DESQUALIFICAT
2- (10 Punts)

QUALITAT I ACABAT DE LES PECES

SOBRE COMITÉ

3- (15 Punts)

SERVEI POSTVENDA

PRIMERA ENTREGA: 30 dies

6

MESURA DE TALLES: En les pròpies dependències del "Corte Inglés" a
gust de l'empleat i dins horari
15
ESTOC MÍNIM PER NOVES INCORPORACIONS: Estoc del 10% i en cas
d'haver-se esgotat el termini d'entrega del material és de 10 dies
ARRENJAMENTS DE ROBA: En quan a allargada de pantalons i camises
sense cost en 15 dies
4- (15 Punts)

MILLOR QUALITAT DELS BÉNS SUBMINISTRATS

Fitxa d'excel per empleat amb totes les dades de tallatge, material
entregat i data
15
Entrega del material: A les dependències del "Corte Inglés", identificat
per talles segons la fitxa

5- (5 Punts)

PROPOSTA IDENTIFICATIVA E IMATGE CORPORATIVA Logo bordat a totes les prendes

6- (5 Punts)

MILLORES

Total Puntuació 100

5

No especifica

CONCLUSIÓ I TOTAL PUNTUACIÓ

DESQUALIFICAT

EMPRESA:

EL TALLER DEL UNIFORME S.L.

PUNTS

CONCEPTE

VALORACIONS

1- (50
Punts)

OFERTA ECONÒMICA

P=N(m/n)= 183.696,00 €

50

2- (10
Punts)

QUALITAT I ACABAT DE LES PECES

SOBRE COMITÉ

10

3- (15
Punts)

SERVEI POSTVENDA

PRIMERA ENTREGA: 6 SETMANES una vegada tingui les talles

PUNTUACIÓ

MESURA DE TALLES: 2 dies a l'EMT
5
ESTOC MÍNIM PER NOVES INCORPORACIONS: 7 dies. No especifica com
prenen les mides a les noves incorporacions
ARRENJAMENTS DE ROBA: Segons fitxa. No especifica cost
4- (15
Punts)

MILLOR QUALITAT DELS BÉNS SUBMINISTRATS

Tota la roba etiquetada amb el nom de l'empleat

Totes les mides en una base de dades
Fitxa personalitzada amb talles, arranjaments, detall de les prendes
entregades i data d'entrega

12

Entrega del material: Desplaçaran personal a l'EMT

Fan "book" amb tota la informació del material entregat

5- (5 Punts)

PROPOSTA IDENTIFICATIVA E IMATGE
CORPORATIVA

No especifica

6- (5 Punts)

MILLORES

No especifica

Total Puntuació 100

CONCLUSIÓ I TOTAL PUNTUACIÓ

5

82

Informe de valoracions
“Les valoracions les podem dividir en tres grups,
Qualitat i acabat de les peces.- valoració feta pel comitè d’empresa
Proposta organitzativa.- valoració feta per la gerència
Proposta econòmica.- mitjançant fórmula matemàtica.
Els resultats en cada grup han estat:
Qualitat i acabat de les peces
o Prosegtar
o El Corte Inglés
o El Taller del Uniforme

8 punts
6 punts
10 punts

Proposta organitzativa
o Prosegtar
o El Corte Inglés
o El Taller del Uniforme

35 punts
35 punts
22 punts

Proposta econòmica
o Prosegtar
o El Corte Inglés
o El Taller del Uniforme

Supera el valor de licitació
Supera el valor de licitació
50 punts

En quant a la qualitat i acabat de les peces, el comitè d’empreses a passat les valoracions
tenint en compte la composició i qualitat del material i la disposició dels elements auxiliars, butxaques,
colls, bores,etc.
En quant a la proposta organitzativa, varem valorar amb menor puntuació al Taller del
Uniforme, degut a que és una empresa ubicada a Barna que no té delegació a Tgn.
Això pot dificultar en la primera comanda la pressa de mesures i tallatge del personal, ja que degut a la
nostra peculiaritat en el servei serà molt complicat poder reunir a tot el personal en tres dies, que és la seva
proposta organitzativa.
D’altra banda en la incorporació de personal nou, que pot ser una sola persona, difícilment vindran a
prendre mesures i per tant enviaran peces de roba amb tallatge aproximat perque ell mateix es faci les proves
de tallatge.
També en quant a l’entrega del material en cada temporada es farà en tres dies pel màxim de persones
possible resolen les incidències que es puguin produir, però per la resta no queda definit.
Aquesta proposta organitzativa, creiem que està molt millor resolta per una empresa que tingui seu a la
ciutat i que faciliti per tan el fet de que cadascun dels treballadors pugui amb comoditat comunicar el seu
tallatge o recollir el material.

En quant a la proposta econòmica, tenim que dir que inexplicablement dos dels licitadors per
errors propis han ofertat per damunt del preu de licitació, lo que els descarta totalment per seguir optant al
concurs.
o L’empresa Prosegtar, tal i com varem veure a al obertura del sobre C el seu import de
licitació va ser de 201.583,20€, 15.583,2 € per sobre del preu de licitació.
o El Corte Inglés va oferta per un preu de 59.608,82€ per any, deixant la parka com una
peça opcional en les millores.
Al tindre els preus unitaris de les peces, podem per tant refer els càlculs, amb lo que
podem esbrinar el preu final de l’oferta que és de 186.613,26€, també per molt poc per
sobre del preu de licitació.
El Corte Inglés després de comprovar l’error que havia comès, amb data 24/12/2010, va
enviar un escrit assumint el cost de les parkes dins el preu presentat com oferta.
Aquest escrit no es pot acceptar per la Mesa entre altres motius perquè en el Plec de
condicions quedava clar que l’oferta econòmica del sobre C tenia que desglossar el preu
per peça tan per Home com per dona, encara que el valor puntuable seria el cost global de
les peces a subministrar.
o El Taller del Uniforme per la seva banda va presentar una oferta amb el format de un sol
exercici corresponen al que tenia que subministrar la parka, i a més, presentava defectes
en quant al número de peces de la valoració global, és a dir en algun cas facturava més
peces del que tocava i en altres menys.
Aquest error era subsanable, però fen les operacions pertinents el preu final de licitació
era de 183.696 € per tan era l’únic que podia seguir optant a l’adjudicació.

Arribat aquest punt varem estudiar la possibilitat de fer el desistiment del concurs i convocar-lo de nou més
endavant.
Però l’article 139 de la LCSP, que textualment diuen:
Art. 139

Per tant, al nostre entendre no podem considerar el concurs desert perquè hi ha un dels licitadors que
subsanant els errors compleix amb els requisit del plec de clàusules del concurs.
Com possible sortida al problema varem requerir a l’empresa El Taller del Uniforme perquè en el plaç de 5
dies refès l’oferta amb el número de peces correcte i la valoració dels tres exercicis, i al mateix temps se li
va demanar un certificat en el que s’adquirís el compromís de realitzar tantes visites com fós necessari per
en la primera comanda obtenir les mesures de tots els empleats.
Aquest requeriment fou contestat en temps satisfactòriament.”

Conclusió.Proposem a la Mesa de Contractació com a licitador d’aquest concurs a l’empresa Taller del Uniforme SL
al haber obtingut la millor puntuació (82 punts) i traslladi dita decisió al Consell d’Administració per a
que acordi requerir al licitador guanyador la documentació recollida al punt 11 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars per a la contractació mitjançant concurrència oberta amb publicitat, del
subministrament de roba per el personal de moviment de l’Empresa Municipal de Transports Públics de
Tarragona, S.A.”
Ateseses les explicacions del gerent al respecte, la Mesa de Contractació, acorda:
Primer.- Assumir l’informe i valoració efectuat per la Gerència..
Segon.- Proposar a l’òrgan de contractació, Consell d’Administració, el licitador d’aquest concurs a
l’empresa El Taller del Uniforme S.L. per haver obtingut la millor puntuació en la valoració de les ofertes
presentades.
Tercer.- Proposar a l’òrgan de contractació perquè requereixi al licitador proposat perquè aquest, en el
termini de 10 dies hàbils a partir de la data de notificació del requeriment, presenti la documentació
justificativa que preveu el capítol 11 del Plec de condicions administratives d’aquest concurs.
Quart.- Proposar, de conformitat amb el que preveu el capítol 11 del Plec de Condicions Administratives, a
l’òrgan de contractació, perquè dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació, procedeixi
a l’adjudicació del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 135.4 de la Llei 34/2010.””
En conseqüència i a proposta de la Mesa de contractació, el Consell d’Administració acorda:
PRIMER.- Requerir a l’empresa Taller del Uniforme SL, licitador que ha resultat proposat per la Mesa de
contractació, perquè en el termini de 10 dies hàbils a partir de la data de notificació d’aquest requeriment i
de conformitat amb el que preveu el punt 11 del Plec de clàusules administratives particulars d’aquest
concurs, presenti davant de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona S.A., la documentació
justificativa següent:
Certificat positiu de l’Agència Tributària que acrediti que es troba al corrent de les obligacions
tributàries i no té deutes de naturalesa tributària.
Certificat positiu de la Tresoreria de la Seguretat Social que està al corrent de les seves obligacions
amb la Seguretat Social.
Impost sobre Activitats econòmiques (IAE). Document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent
en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.

Últim rebut de l’impost, o en el seu cas, document de declaració responsable que acrediti que el
licitador es troba en alguns dels supòsits legals d’exenció de l’impost.
D’haver constituït la fiança definitiva equivalent al 5% del preu del contracte.
D’haver abonat l’import dels anuncis de licitació que ascendeixen a la quantitat de 243,21 euros.
L’acreditació d’estar inscrit en un Registre Oficial de Licitadors, eximirà la presentació de la documentació
acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Taller del Uniforme SL, licitador proposat per la Mesa de
contractació, i publicar-ho al Perfil del Contractant.
TERCER - Procedir, dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la referida documentació, a
l’adjudicació del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 135.4 de la Llei 34/2010. “
Tarragona, 28 de gener de 2011.
La secretaria delegada substituta del consell d’administració,
Montserrat Boada Parisi,

