Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

secretaria-intervenció

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Expedient 2020/70/02.08.04

Mesa de contractació de la licitació mitjançant procediment obert simplificat, deLS serveiS de neteja de les dependències comarcals l, (Expedient 2020/70/02.08.04)

A la seu del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, el dia i hora indicats, es reuneixen les persones següents a l'objecte de constituïr la Mesa de Contractació de l'expedient referenciat a l'objecte de constituïr
l'esmentat òrgan de selecció i, tot seguit, desenvolupar el procés establert per adjudicar el contracte:
Lloc, data i objecte:

Intervinents/membres de la Mesa de Contractació:

Lloc:
Data:
Horari:

President
Vocal 1
Vocal 2

Objecte:

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça. C/. Aigüestortes, 10 de 25520 El Pont de Suert
Diijous, dia 06/08/2020
Inici: 10:00 hores (sessió conjunta amb una altra licitació)
Finalització: les 10 hores 40 minuts
Constituïr la Mesa de Contractació, prendre coneixement de les ofertes,
avaluar-les i, en el seu cas, emetre proposta d'adjudicació.

José Luís Cotonat Lameiro
Yolanda Pallàs Isla
Jaume Lluís Colom Gorgues

enginyer
tècnica. Titular Lloc A.2.2
secretari/interventor LlocA.1.1

Assessors: Jordi Pua Puñet, tècnic informàtic, titular del lloc de treball B.2.5 i cap de l'Area de Noves Tecnologies

El Ple del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, en sessió 201 2 2020 09 30 06 2020, ordinària celebrada el dia 30 de juny de 2020, va adoptar, entre altres, l’Acord de promoure el procés de contractació
administrativa del servei de neteja de les dependències comarcals mitjançant procediment obert simplificat convocant la seva licitació i disposant, d’acord amb els Plecs i resta de documentació, del termini
de 15 dies naturals, fins el dia 03 d'agost de 2020, a les 14:55 hores per examinar la documentació, preparar les proposicions i presentar-les electrònicament.
Per desenvolupar el procés regeix el Plec de Clàusules economicoadministratives. Dita disposició, a la seva base 1.8 es determina que La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la
valoració de les ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. També es determina la
seva composició i competències, sent dita composició la establerta als plecs i confirmada mitjançant el Decret número 0262/2020 de data 4 d’agost de 2020.
El dia dia 03 d'agost de 2020, va finalitzar el termini per presentar proposicions resultant que les han presentat les empreses proponents que es relacionaran.
Atès l'anterior, mitjançant Decret número Decret número 0262/2020 de data 4 d’agost de 2020, es va adoptar l'Acord de prendre coneixement de les ofertes presentades, de ratificar la composició de la Mesa de Contractació i la seva
convocatòria per avui, dia 06/08/2020 entre les 10:00 hores i les 12:00 hores conjuntament amb una altra licitació.
ORDRE DEL DIA: 1.- Constitució de la Mesa, presa de possessió del president i designació de secretari/a. (ACTE PÚBLIC)
2.- Presa de coneixement de les proposicions presentades. (ACTE PÚBLIC)
3.- Qualificació de les proposicions i admissió/no admissió de les mateixes. (ACTE NO PÚBLIC)
SOBRES C

4.1.- Obertura dels sobres C i els seus adjunts (relatiu als criteris d’adjudicació per l’aplicació automàtica de puntuació) (ACTE PÚBLIC).
4.2.- Examen del contingut del sobre C i valoració (ACTE NO PÚBLIC).
4.3.- Aprovació, si escau, de les puntuacions del sobre B (ACTE PÚBLIC) (No hi ha sobre B)
5.- Recompte de puntuació i aprovació, en el seu cas, de la relació per ordre decreixent de puntuació i proposta d’adjudicació(ACTE PÚBLIC)

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- Constitució de la Mesa, presa de possessió del president i designació de secretari/a. (ACTE PÚBLIC)

Establint, la base 1.8 del Plec de clàusules quina ha de ser la composició de la Mesa de Contractació, mitjançant l'acord el que s'ha fet referència, es va designar dita composició, resultant ser coincident amb els membres assistents
indicats a l'encapçalament, havent comparegut tots ells. Presents, doncs, tots els membres, es declara constituïda la Mesa de Contractació, incloent la designació del seu president.
La Mesa designa secretari a Jaume Colom qui accepta el càrrec.
També, es fa referència a que el Plec faculta a la Mesa, a sol·licitar, en qualitat d’assessors, als autors/redactors dels projectes o altres facultatius per obtenir suport i/o informació sobre qualsevol aspecte de les obres o del procés de
licitació de les mateixes. En relació a aquesta possibilitat, es pren coneixement de que els redactors / directors i al tècnic informàtic de la corporació, es troben a disposició de la mesa, segons han confirmat, podent accedir a les
deliberacions en quansevol moment, siguin aquestes públiques o no públiques.
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2.- Presa de coneixement de les proposicions presentades. (ACTE PÚBLIC)

Es pren coneixement de les proposicions presentades resultant ser les següents:

RESUM PROPOSICIONS PRESENTADES
Entrada
Data
Proponent

CIF

telèfon

E-mail

2020-1398

31/7/2020 11:13:00.

MULTIANAU SL

B50819507

974540717 ALLENA@MULTIANAU.COM

2020-1409

3/8/2020 12:40:00.

BRÓCOLI, S.L.

B29778651

696851828 lleida@brocoli.es

JOSE ANTONIO SOLANO ARNAL
73202961X
ROSA FERRANDO ABAD
53375849W

3.- Qualificació de les proposicions i admissió/no admissió de les mateixes. (ACTE NO PÚBLIC)

SOBRE A

Contindrà la documentació administrativa següent
MULTIANAU SL

BRÓCOLI, S.L.

Model de document europeu únic de
contractació (DEUC).
CIF EMPRESA PROPONENT

B50819507

B29778651

Domicili social

Cornellà de Llobregat - (Barcelona) 08940

Esplugues de Llobregat - (Barcelona) 08950

Representant / DNI

JOSE ANTONIO SOLANO ARNAL
73202961X

ROSA FERRANDO ABAD
53375849W

ALLENA@MULTIANAU.COM

lleida@brocoli.es

E mail notificacions electròniques
Telèfon mòbil notificacions
Conclusió:

SI (SIMILAR)

SI (SIMILAR)

974540717
696851828
S'admeten a tràmit si be de forma condicionada a l'acreditació efectiva de les circumstàncies declarades. Si requerits a acreditar-les
establint termini per fer-ho no s'acredités s'estendran no admeses.

INCIDÈNCIES:

4.1.- Obertura dels sobres C i els seus adjunts (relatiu als criteris d’adjudicació per l’aplicació automàtica de puntuació) (ACTE PÚBLIC).
4.2.- Examen del contingut del sobre C i valoració (ACTE PÚBLIC).
4.3.- Aprovació de les puntuacions del sobre B (ACTE PÚBLIC)

A dels punts 4.1, 4.2 i 4.3.-

REPÀS DE LES DETERMINACIONS APLICABLES A LES MILLORES PUNTUABLES

C.3.14.2.1.- Valoració de l’oferta econòmica.

Els proponents basaran la seva oferta econòmica a partir del valor “Base Hora” del quadre de l’article 3.5 d’aquest plec. A partir del referit valor, podran millorar a la baixa la seva oferta. A
tal efecte, es podrà oferir la prestació del servei per un preu més baix del que consta com valor “Base Hora” del quadre de l’article 3.5 complimentant-ho així a l’apartat corresponent de l’oferta econòmica.
Es qualificarà com oferta temerària o desproporcionada aquella que ofereixi un preu més baix de l’equivalent al 10 % del valor “Base Hora” del quadre de l’article 3.5. Si algun proponent ofereix un preu qualificable com temerari serà
automàticament exclòs de la licitació. Malgrat, si el proponent incurs en baixa temerària és l’únic proponent presentat es podrà avaluar la viabilitat del seu manteniment adoptant la Mesa les mesures adients a la seva viabilitat econòmica (anàlisi
de preu ofert i valoració del contracte) i efectuar una proposta al respecte.
Puntuació. El proponent no exclòs que presenti l’oferta de preu per hora més baix puntuarà en aquest apartat un total de 20 punts. La resta de proponents que ofereixin millores en el preu/hora tindran la puntuació proporcional que els
correspongui respecte la més baixa

Valor base hora -> 15,70 €

MULTIANAU SL

10% ->. 1,57 €

Preus oferts

Admissió

Import millora

15,10 €

NO TEMERÀRIA

0,60 €

Límit temerària -->> 14,13 €
Puntuació
C.3.14.2.1

7,64

Puntuació C.3.14.2.1
MULTIANAU SL

7,64
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NO TEMERÀRIA

1,57 €

20,00

20,00

BRÓCOLI, S.L.

C.3.14.2.2.- Compromísos de realització de millores
DESCRIPCIÓ DE LA MILLORA

Compromís de realitzar sense cost i amb
freqüència anual neteges i desinfeccions
exhaustives amb un equip mínim de 3
persones i dedicació de 1 jornada laboral
cadascuna a les dependències. Puntuació
per l’adquisició d’aquest compromís 10
punts per cada actuació anual durant la
vida del contracte, les seves pròrrogues i
extensions amb un màxim de 2
C.3.14.2.2.4- Compromís de realitzar sense cost neteges puntuals i
ràpides en locals de fins 500 m2 amb un equip mínim de 2
persones i dedicació aproximada d’1/3 de jornada laboral
cadascuna en dependències on s’hagin desenvolupat
esdeveniments organitzats o coorganitzats pel consell comarcal.
Puntuació per l’adquisició d’aquest compromís 10 punts per cada
actuació anual duran la vida del contracte, les seves pròrrogues i
extensions amb un màxim de 2

Compromís de realitzar sense cost neteges
(amb materials, equipament, productes,
personal) de forma puntual a compte d’una
bossa d’hores executables a destinar a
cobrir serveis addicionals i/o extraordinaris
en unitats mínimes de 1,5 hores. //
Puntuació
per
l’adquisició
d’aquest
compromís 10 punts per cada grup de 10
hores compromeses anualment duran la
vida del contracte, les seves pròrrogues i
extensions amb un màxim de 3

LOCALITZACIÓ MILLORA
C.3.14.2.2.1 A LA SEU
MULTIANAU SL
BRÓCOLI, S.L.
C.3.14.2.2.2 CFA / VIVER / CDIAP

MULTIANAU SL
BRÓCOLI, S.L.

UNITATS
COMPROMESES

PUNTUACIÓ
BRUTA

PUNTUACIÓ
APLICADA

-2-2-

20
20

20
20

Puntuació
MULTIANAU SL
BRÓCOLI, S.L.

C.3.14.2.2.1 A LA SEU

-2-2-

20
20

20
20

Puntuació
MULTIANAU SL
BRÓCOLI, S.L.

C.3.14.2.2.2 CFA / VIVER / CDIAP

20
20

20
20

Puntuació
MULTIANAU SL
BRÓCOLI, S.L.

C.3.14.2.2.3 ESCORXADOR

-2-2-

-2-

0
20

0
20

MULTIANAU SL
BRÓCOLI, S.L.

C.3.14.2.2.3 ESCORXADOR

MULTIANAU SL
BRÓCOLI, S.L.

Puntuació

C.3.14.2.2.4 PUNTUALS LOCALS

MULTIANAU SL
BRÓCOLI, S.L.

Puntuació

C.3.14.2.2.5* EXTRES MINIM 1,5H GRUPS DE 10 HORES

20
20
20
20
20
20

C.3.14.2.2.4 PUNTUALS LOCALS

0
20

C.3.14.2.2.5* EXTRES

MULTIANAU SL

-3-

30

30

MULTIANAU SL

30

BRÓCOLI, S.L.

-3-

30

30

BRÓCOLI, S.L.

30

OBSERVACIONS EN RELACIÓ A LES MILLORES COMPROMESES I A LA SEVA VALORACIÓ
Les millores puntuades per sobre dels 100 punts no imputen ni seran exigibles.
La deducció de les mateixes serà contra C.3.14.2.2.4 o C.3.14.2.2.5 segons necessitats i per determinació del responsable del contracte.
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BUIDAT DELS COMPROMISOS DE MILLORES PUNTUABLES

Puntuació del preu

Puntuació millores

Proponent

preu ofert

Puntuació

MULTIANAU SL
BRÓCOLI, S.L.

15,10
14,13

7,64
20,00

C.3.14.2.2.4 PUNTUALS LOCALS

C.3.14.2.2.1 A LA SEU

C.3.14.2.2.2 CFA /
VIVER / CDIAP

C.3.14.2.2.3
ESCORXADOR

C.3.14.2.2.5* EXTRES

20
20

20
20

20
20

30
50

Totals
puntuació
MULTIANAU SL
BRÓCOLI, S.L.

97,64
100,00

5.- Recompte de puntuació i aprovació, en el seu cas, de la relació per ordre decreixent de puntuació i proposta d’adjudicació(ACTE PÚBLIC)

La Mesa, per unanimitat, vista la puntuació obtinguda pels proponents en aplicació de les respectives millores, aprova la mateixa i acorda, amb el mateix quòrum, elevar a la Presidència
proposar les adjudicacions següents així com publicar l'acta amb totes les actuacions dutes per la Mesa al Perfil del Contractant. Els altres proponents romanen en reserva. per ordre decreixent de
puntuació, fins la signatura del contracte.
Es requereix al contractista a que, en el termini màxim de 15 dies, acrediti les circumstàncies personals, d'atribucions, de competència i de trobar-se al corrent en les obligacions tributàries i de
Seguretat social. També se'l requereix perquè constitueixi la garantia definitiva per l'import resultant d'aplicar la fórmula següent:

Import garantia € = (preu hora ofert sense IVA en € x 47 hores setmana x 52 setmanes any) x 5 / 100
I, a l'hora dita tot seguit:
i assessors.

les 10 hores 40 minuts , la Mesa acorda aixecar la sessió. I per deixar constància de tot allò que ha acordat exten aquesta acta que signen tots els seus membres

President
José Luís Cotonat Lameiro

Vocal 1
Yolanda Pallàs Isla

Vocal 2
Jaume Lluís Colom Gorgues

Assessors: Jordi Pua Puñet, tècnic informàtic, titular del lloc de treball B.2.5 i cap de
l'Area de Noves Tecnologies
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