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En la licitació de la CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I COMPLEMENTS 
D’UNIFORMITAT PER AL PERSONAL DEL DEPARTAMENT DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DE 
MERCABARNA, duta a terme mitjançant procediment negociat, s’han presentat un total de 2 
empreses: 

 
- PACO GARCIA – PRENDAS Y ARTÍCULOS DE UNIFORMIDAD, S.A. 
- MAC UNIFORMES, S.L. 
 

D’aquestes 2 empreses, totes han aportat tota la documentació requerida.  
 

L’oferta econòmica de cadascuna de les empreses queda resumida a la següent taula: 
 

 RESUM 
PACO GARCIA, S.A. 18.152,49 € 
MAC UNIFORMES, S.L. 18.241,00 € 

 
 

El pressupost màxim de licitació és de 23.000 €/any (IVA exclòs), i les dues ofertes 
presentades acompleixen aquest criteri. 

 
Els criteris d’adjudicació i negociació estan recollits en l’annex 5 del Plec Administratiu. 

En primer lloc es procedeix a calcular la puntuació econòmica. 

1.   OFERTA ECONÒMICA Puntuació 
màxima 75 punts 
Per la valoració del preu s’aplicarà la següent fórmula: P = 

(Omin /Oi) x 75 

On: 
P = Puntuació ( 0 ≤ P ≤ 75) 
Oi = Oferta econòmica del licitador 
Omin = Oferta econòmica mínima presentada 
 
Les  ofertes que estiguin per  sota un 10% de la mitjana, podran ser  considerades 
temeràries o desproporcionades. 
 
Per poder establir si hi ha alguna oferta temerària o desproporcionada, realitzem la 
següent taula: 
 

  RESUM 
 Preu licitació % baixa 

PACO GARCIA, S.A. 18.152,49 € -0,24 
MAC UNIFORMES, S.L. 18.241,00 €     0,24 

 
 

MITJANA 18.196,74 € 
 

Cap baixada està per sota del 10% de la mitjana, conseqüentment, i d’acord als criteris de 
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valoració, no es descarta cap oferta per aquest motiu. 
 
Per portar a terme la valoració econòmica s’elabora la següent taula aplicant la fórmula ja 
explicada. 
 
La puntuació econòmica resta: 

 
 OFERTES 

 
PUNTS(a) 

PACO GARCIA, S.A. 18.152,49 €  75,0 
 MAC UNIFORMES, S.L. 18.241,00 € 74,6
  

Es passa a continuació a fer la valoració tècnica. 
 

2.  ES  VALORARÀ  LA QUALITAT  TÈCNICA DEL MATERIAL. Puntuació màxima 20 punts 

Es valoraran per grups separats la qualitat tècnica del material presentat pels diferents 
licitadors, atorgant-se un màxim de 5 punts a cadascun dels grups: 

Grup  1.- Vestuari d'hivern 
  2.- Vestuari  d'estiu 
  3.- Calçat 
  4.- Complements 

 
1.- Vestuari d’hivern 
 
Les dues  empreses  presenten  mostres de similars  característiques  tècniques  però 
l’anorac GORE-TEX que ens ha portat de mostra PACO GARCIA, S.A. considerem és de 
millor qualitat, pel que manifesten els membres de l’equip de vigilància que han estat 
dotats, amb anterioritat, amb els dos models.  
 
Els pantalons que ens presenta MAC UNIFORMES, S.L. no s’adapten a les necessitats 
que es demanen en el plec per part del departament de Seguretat i Vigilància, en quan 
a uns pantalons específics per a l’estiu i a uns pantalons específics per a l’hivern. 
 
Per aquest motiu, se li donen 5 punts  PACO GARCIA, S.A. i 0 punts a MAC UNIFORMES, 
S.L.  
 
2.- Vestuari d’estiu 
Les dues empreses presenten mostres de similars característiques tècniques però els 
pantalons que ens presenta MAC UNIFORMES, S.L. no s’adapten a les necessitats que 
es demanen en el plec per part del departament de Seguretat i Vigilància, en quan uns 
pantalons específics per a l’estiu i uns pantalons específics per a l’hivern. 
 
Per aquest motiu, se li donen 5 punts  PACO GARCIA, S.A. i 0 punts a MAC UNIFORMES, 
S.L.  
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3.- Calçat 
Les dues empreses presenten mostres de similars característiques tècniques així que 
els hi donem a totes dues 5 punts. 
 
4.- Complements 
Les dues empreses presenten mostres de similars característiques tècniques així que 
els hi donem a totes dues 5 punts. 

 
3.  ES  VALORARÀ  LA  MILLORA  EN  LA  QUALITAT  DE  LA  ROBA  SUBMINISTRADA  AIXI  

COM QUALSEVOL ALTRA MILLORA QUE PROPOSI EL LICITADOR RELATIVA AL OBJECTE DEL 
CONTRACTE, SEMPRE   QUE   LA   SEVA   APLICACIÓ   SIGUI   VIABLE   I   COMPORTI   ALGUN   
AVANTATGE   PER MERCABARNA. Puntuació màxima 5 punts 

 
Es tindrà en compte la millora en la confecció del logotip i l’escut d’Auxiliar de Guàrdia 
Urbana. Es pot prendre com a referència el quadre annex 1 del plec de prescripcions 
tècniques particulars d’aquest negociat. 
 
Cap de les dues empreses ha presentat millora en la confecció del logotip actual però han 
presentat un cinturó interior que es pot considerar una millora, per tant se’ls hi adjudiquen 
2 punts a cadascuna. 
   

4. RESUM PUNTUACIÓ TÈCNICA  

S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de 
les ofertes.  

 

 

PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS T 

PACO GARCIA SA 75 20 2 97,0 

MAC UNIFORMES SL 74,6 10 2 86,6 

 
 
 

Conseqüentment, es proposa que les dues empreses amb major puntuació total: PACO GARCIA 
S.A. i MAC UNIFORMES S.L., amb 97 i 86,6 punts respectivament, accedeixin a la fase de 
negociat (punt 3: Criteris de Negociació, de l’Annex 5 del Plec Administratiu) de la 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT 
PER AL PERSONAL DEL DEPARTAMENT DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DE MERCABARNA 
 
Per tant, els imports ofertats per aquestes dues empreses equivalen a una reducció del 
21,08 % i 20,69 % respectivament respecte el pressupost màxim de licitació aprovat. 
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