Departament emissor:
Procediment:
Núm. d’expedient:
Assumpte:

Secretaria
Cont. Subministrament Obert
SUO2018/000014
Publicació en el perfil del contractista de l’adjudicació definitiva del
Contracte de subministrament, mitjançant adquisició, de vestuari per la
Policia Local de l'Ajuntament d'Inca

La Junta de Govern, a la seva sessió de dia 6 de juny de 2018, va aprovar la següent proposta
esmenada per errada material a la sessió de dia 20 de juny de 2018:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT per a
L’ADJUDICACIÓ del contracte de subministrament, per lots, de vestuari per la Policia Local de
l’Ajuntament d’Inca, mitjançant procediment obert.
VIST que en data 14 de febrer de 2018 la Junta de Govern va acordar aprovar l’expedient de
contractació i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte de subministrament,
per lots, de vestuari per la Policia Local de l’Ajuntament d’Inca. Publicant-se l’anunci de licitació
en el BOIB núm. 29 de data 6 de març de 2018.
VIST que el present contracte és divideix en lots: LOT 1 ROBA I ACCESSORIS - LOT 2:
CALÇAT.
VIST que tramitat l’expedient de contractació, en data 26 d’abril de 2018, la Mesa de
Contractació va acordar proposar a l’òrgan de contractació, en aquest cas, la Junta de Govern,
l’adjudicació dels dos lots del contracte de referència a l’entitat «SATARA SEGURIDAD, S.L.».
Per la qual cosa, se li va requerir perquè diposités la garantia definitiva i presentés la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, així com la resta de documentació relativa al compliment dels requisits previs.
VIST que en data 14 de maig de 2018, registre d’entrada núm. 5669, subsanada posteriorment
en data 23 de maig de 2018, l’entitat va presentar degudament la documentació requerida pel
contracte de referència, havent-se comprovat que aquesta és correcta, així com el document
justificatiu d’haver dipositat la garantia definitiva per l’import de 4.358,70.-€.
Per la qual cosa procedeix l’adjudicació del lot 1 i del lot 2 del contracte de subministrament, per
lots, de vestuari per la Policia Local de l’Ajuntament d’Inca a l’entitat «SATARA SEGURIDAD,
S.L.», amb CIF núm. B-98001282.
Per tot l’exposat, es sotmet a la consideració de la Junta de Govern, òrgan competent per
resoldre per delegació del Batle, les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMERA.- DECLARAR VÀLIDA la licitació del procediment per a l’adjudicació del contracte de
subministrament, per lots, de vestuari per la Policia Local de l’Ajuntament d’Inca i APROVAR
l’adjudicació del lot 1 (roba i accessoris per la Policia Local) i del lot 2 (calçat per la Policia Local)
del contracte de referència a l’entitat «SATARA SEGURIDAD, S.L.», amb CIF B-98001282, per
ésser la que ha presentat l’oferta més avantatjosa, baix les següents condicions:
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1.- Condicions econòmiques. El preu del present contracte es determina en preus unitaris. El
contractista percebrà com a preu unitari del contracte la quantitat oferta, per cada un dels
productes a subministrar d’ambdós lots:
LOT 1. ROBA I ACCESSORIS PER LA POLICIA LOCAL:

DESCRIPCIÓ

PREU UNITARI, IVA IVA (21%) PREU UNITARI, IVA
EXCLÒS
INCLÒS

ELEMENTS DE PLUJA, FRED I
ALTA VISIBILITAT
Armilla reflectant

31,46.-€

26,00.-€

5,46.-€

Jaqueta i pantalons impermeables

149,00.-€

31,29.-€

180,29.-€

Anorac

202,62.-€

42,55.-€

245,17.-€

Caçadora

139,00.-€

29,19.-€

168,19.-€

Jersei tèrmic

80,90.-€

16,99.-€

97,89.-€

Polo tèrmic

50,32.-€

10,57.-€

60,89.-€

Samarreta blau marí mànega curta

3,50.-€

0,74.-€

4,24.-€

Mitjons estiu

3,50.-€

0,74.-€

4,24.-€

Mitjons hivern

3,50.-€

0,74.-€

4,24.-€

Gorra estiu

26,60.-€

5,59.-€

32,19.-€

Gorra hivern

26,60.-€

5,59.-€

32,19.-€

Pantalons estiu

45,75.-€

9,61.-€

55,36.-€

Pantalons hivern

46,50.-€

9,77.-€

56,27.-€

Polo mànega curta

42,50.-€

8,93.-€

51,43.-€

Polo mànega llarga

42,50.-€

8,93.-€

51,43.-€

Guants trànsit

19,00.-€

3,99.-€

22,99.-€

Guants motorista

25,00.-€

5,25.-€

30,25.-€

Guants antitall nivell 5

19,50.-€

4,10.-€

23,6.-€

Guants Hivern

12,00.-€

2,52.-€

14,52.-€

Xiulet amb cadena i funda

2,75.-€

0,58.-€

3,33.-€

ELEMENTS DE SASTRERIA I
GÈNERE DE PUNT

COMPLEMENTS
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Bastó extensible, amb funda

39,00.-€

8,19.-€

47,19.-€

Funda pistola

59,95.-€

12,59.-€

72,54.-€

Armilla antibales

430,00.-€

90,3.-€

520,3.-€

Cartera placa identificativa

9,75.-€

2,05.-€

11,80.-€

Casc

118,00.-€

24,78.-€

142,78.-€

Galons (parell)

11,00.-€

2,31.-€

13,31.-€

Número carnet professional (parell)

3,75.-€

0,79.-€

4,54.-€

D’acord amb el PCAP, la despesa màxima que l’Ajuntament pot realitzar, corresponent al LOT 1
és de 87.174,00.-€, IVA exclòs, més la quantitat de 18.306,54.-€ en concepte d’IVA (21%), el que
fa un preu màxim total (despesa màxima), de 105.480,54.-€, IVA inclòs. Tot això, pels quatre (4)
anys de durada del contracte.
LOT 2. CALÇAT PER LA POLICIA LOCAL:
CALÇAT

PREU UNITARI, IVA IVA (21%) PREU UNITARI, IVA
EXCLÒS
INCLÒS

Bota canya alta

77,00.-€

16,17.-€

93,17.-€

Bota canya mitjana

77,00.-€

16,17.-€

93,17.-€

Sabata intervenció

55,00.-€

11,55.-€

66,55.-€

Sabata d'oficina

78,00.-€

16,38.-€

94,38.-€

D’acord amb el PCAP, la despesa màxima que l’Ajuntament pot realitzar, corresponent al LOT 2
és de 12.000.-€, IVA exclòs, més la quantitat de 2.520.-€ en concepte d’IVA (21%), el que fa un
preu màxim total (despesa màxima), de 14.520.-€, IVA inclòs. Tot això, pels quatre (4) anys de
durada del contracte.
1.1. Les previsions de consum, per cada lot i anualitat són les següents:
LOT 1. ROBA I ACCESSORIS POLICIA LOCAL
ANY

PRESSUPOST MÀXIM SENSE IVA

2018

21.793,50.-€

2019

21.793,50.-€

2020

21.793,50.-€

2021

21.793,50.-€
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LOT 2. CALÇAT POLICIA LOCAL
ANY

PRESSUPOST MÀXIM SENSE IVA

2018

1.500.-€

2019

4.500.-€

2020

1.500.-€

2021

4.500.-€

1.2. Al tractar-se d’un contracte de subministrament d’una pluralitat de béns de forma successiva
i per preu unitari, sense que el nombre total es defineixi, el preu màxim previst és configura com
el pressupost màxim de despesa que l’Ajuntament pot realitzar, sense perjudici de la possibilitat
de modificació prevista en els Plecs, de conformitat amb la disposició addicional 34ª TRLCSP.
Així mateix, la fixació del pressupost màxim de despesa no implica, en cap cas, que l’Ajuntament
quedi obligat a realitzar la totalitat de l’import adjudicat. d’aquesta manera, els subministraments
es realitzaran en funció de les necessitats de l’Ajuntament i pels preus unitaris adjudicats, no
estant obligat, en cap cas, a consumir la totalitat de l’import adjudicat i, en conseqüència,
l’adjudicatari no podrà exigir que es consumeixi la totalitat de l’import ni cap tipus d’indemnització
per aquesta raó.
2.- El termini del contracte serà de QUATRE (4) anys, comptadors des de la seva formalització,
sense possibilitat de pròrroga.
Els terminis parcials d’entrega són els prevists en la clàusula 7 del PCC: 45 dies naturals des de
la data de sol·licitud.
3.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant compliment al previst en
el Plec de condicions i a la seva proposta tècnica i econòmica.
SEGONA.- DISPOSAR (D) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.132.22104
per l’import de 28.185,13.-€, IVA inclòs, del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2018.
TERCERA.- Tenint en compte la plurianualitat del contracte, conforme al que estableix l'article
174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, «l'autorització o realització de despeses de caràcter plurianual
es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressuposts».
Atesa aquesta plurianualitat, l'Ajuntament d'Inca incorporarà en el pressupost de l'any 2019 i
següents el crèdit suficient i el finançament adequat per atendre les obligacions inherents i derivades
de l'execució del contracte, segons el següent detall:
ANY

IMPORT (IVA INCLÒS)

2019

31.815,13.-€

2020

28.185,13.-€

2021

31.815,13.-€
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Tot això sense perjudici del reajustament d’anualitats què es pugui produir, en cas que l’execució
del contracte sigui posterior a la prevista. Igualment, sense perjudici de les possibles
modificacions contractuals que puguin tenir lloc.
QUARTA.- FACULTAR el Sr. Batle per a la signatura del contracte.
QUINTA.- NOTIFICAR aquesta adjudicació a l’adjudicatari, als licitadors i PUBLICAR-LA en el
perfil del contractant.”
El qual es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que disposa el plec de
condicions i l’art.137 de l’LCSP.
Inca, 22 d'octubre de 2018
El batle-president,
Sign. Virgilio Moreno Sarrió
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