ADJUDICACIÓ

Vist que GRAMEIMPULS, SA necessita contractar el subministrament de vestuari
laboral i peces de roba.
Vist que GRAMEIMPULS, SA va complir amb les exigències de publicitat de l‘article
191 c) del TRLCSP, mitjançant la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del
contractant de la seva pàgina web i en el Butlletí Oficial de la Província de data 21
d’abril de 2015, donant un termini de 15 dies naturals per presentar les ofertes.
Vist que dins del termini a què s’ha fet referència, van presentar proposicions les
empreses següents:
•
•

SERVEI INTEGRAL DE DERIVATS TÈXTILS, SL
MADERAS DEL ALTO URGEL SA

Vist que es va realitzar la qualificació de la documentació general presentada amb el
Sobre núm. 1 de les proposicions esmentades, es va comprovar la idoneïtat de les
empreses per a participar en aquest procediment i per tant, es van admetre a la
licitació.
Vist que en data 13 de maig de 2015, es va reunir la Mesa de contractació procedintne a l’obertura del sobre 2A de les empreses, el contingut del qual era la
documentació acreditativa de les millores tècniques i altres millores, de conformitat
amb l’establert a la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars que
regulen la licitació del subministrament de material d’ oficina.
Vist que en data 19 de maig de 2015, constituïda la Mesa de contractació, es va
procedir a l’obertura dels sobres 2B relatius a la proposició econòmica per a la
present licitació.
Vist que en data 21 de maig de 2015 es va reunir la Mesa de contractació, es va
procedir a la suma total de la puntuació de l’oferta i es va proposar l’empresa
SERVEI INTEGRAL DE DERIVATS TÈXTILS, SL com adjudicatària d’aquest
contracte.
Vist que en data 25 de maig de 2015 es va requerir l’entitat proposada com a
adjudicatària perquè presentés la documentació justificativa de trobar-se al corrent
en el compliment de les seves obligacions tributàries i de seguretat social, de
disposar dels mitjans compromesos per l’execució del contracte i del pagament de la
despesa de publicació, i que ha presentat tota la documentació requerida dins el
termini establert.

Atès les Instruccions internes en matèria de contractació de GRAMEIMPULS, SA de
data 19 de novembre de 2010, modificades pel Consell d’Administració en data 20
de febrer de 2015 i els articles 151 i 161 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic,
pel que fa a l’ adjudicació, notificació i publicació de la mateixa.

Per tot això, el Gerent i la Consellera Delegada de GRAMEIMPULS, SA, acorden:

PRIMER.- Adjudicar el contracte de subministrament de vestuari laboral i peces de
roba a l’empresa SERVEI INTEGRAL DE DERIVATS TÈXTILS, SL amb NIF
B65935272 i domicili social al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 81 de 08950
Esplugues de Llobregat (Barcelona) per un import de VINT-I-SET MIL DOS-CENTS
SETANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (27.273,13 €) per un any de
contracte, IVA exclòs.
SEGON.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant i notificar a tots els
licitadors.

Santa Coloma de Gramenet, 4 de juny de 2015

Ignasi Rovira i Riera
Gerent

Ana Muñoz Martínez
Consellera Delegada

