Ajuntament de Mataró

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI HIGIÈNIC SANITARI PER LA
PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS (EXP.
44953/2019)
President: Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat.
Vocals: Josep Canal Codina, interventor de l’Ajuntament.
M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària de l’Ajuntament.
Marisol Carrillo Muñoz, cap del Servei d’Equipaments Municipals
Manel Alba Aperador, enginyer tècnic municipal.
Secretària de la Mesa: Immaculada Pruna Ribas, cap del Servei de Compres i Contractacions.
En data 27 de gener de 2020 a les 12:26 hores, va concloure la fase d’obertura del sobre 2 (criteris que
depenen d’un judici de valor) de la contractació del servei higiènic sanitari per la prevenció de la
legionel·losi en Equipaments Municipals, per mitjans electrònics, a través de la plataforma de
contractació VORTAL (www.vortal.biz)
Aquest sobre contenia la documentació relativa als criteris que depenen d’un judici de valor, per la
qual cosa es va acordar remetre-ho al Servei gestor per informe.
Per informe de data 20 de febrer de 2020 –que s’adjunta a la present acta- l’enginyer tècnic municipal
amb el vistiplau de la cap del Servei d’Equipaments Municipals, ha valorat les ofertes, amb el següent
resultat, sobre 20 punts:
1. SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL (SELECAM SL): 12 punts.
2. ELECTRICITAT BOQUET SL: 17 punts.
3. BRAUT EIX AMBIENTAL SL: 13 punts.

No havent més temes a tractar, s'aixeca la present acta que signen el president i la secretària de la Mesa.

CSV (Codi segur de verificació)

IV66QKTMLTUP7WH3ZV6FL5REMU

Data i hora

25/02/2020 11:29:18

Normativa

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per

JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)

Signat per
URL de verificació

IMMACULADA PRUNA RIBAS
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV66QKTMLTUP7WH3ZV6FL5REMU
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INFORME
Títol: Contractació del servei higiènic sanitari per la prevenció de la legionel·losi en
equipaments municipals de l’Ajuntament de Mataró
Referència: Expedient 44953/2019 (Servei de Compres i Contractacions)
Òrgan que l’ha demanat: Servei de Compres i Contractacions
Assumpte: Valoració de la documentació dels criteris amb judici de valor
FETS
En data 05 de desembre de 2019 l’Ajuntament de Mataró mitjançant acord de la Junta de
Govern Local aprova el plec de clàusules administratives i tècniques que regiran la contractació
del servei del servei higiènic-sanitari per la prevenció de la legionel·losi en equipaments
municipals pels anys 2020 i 2021.
L’import anual del contracte és de quaranta-sis mil nou-cents quaranta-vuit euros, amb vint-iquatre cèntims, IVA inclòs (46.948,24 €).
La durada del contracte és de dos anys, prorrogable dos anys més.
En data 27 de gener de 2020 té lloc l’obertura del sobre núm. 1, que conté la documentació
tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor.
Els conceptes del Pla d’autocontrol a valorar amb Criteris de valoració, fins un màxim de 20
punts, són els següents:
a.
b.
c.
d.

Descripció del programa de manteniment (fins a 5 punts)
Organització del personal (fins a 5 punts)
Organització del servei en el període d’un any (fins a 5 punts)
Registre de les actuacions de manteniment (fins a 5 punts)

Les valoracions segons el contingut dels diferents documents es donarà de la següent manera:
Deficient
Escàs
Correcte
Detallat
Excel·lent

= 1 punt
= 2 punts
= 3 punts
= 4 punts
= 5 punts

El Servei d’Equipaments Municipals ha revisat la documentació tècnica de les empreses que
han presentat la seva oferta, són les següents:
(1) Selecom
(2) Electricitat Boquet S.L.
(3) Braut Eix Ambiental S.L.

1

Unitat Tècnica d’Instal·lacions
Servei d’Equipaments Municipals
C. de Comadaran, 1 - 08304 Mataró
Tel 93 758 24 44

CSV (Codi segur de verificació)

IV66Q3Z7JQR4SVB6C5MEFYDCGY

Data i hora

24/02/2020 07:31:24

Normativa

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per

MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)

Signat per
URL de verificació

CSV (Codi segur de verificació)

MANUEL ALBA APERADOR (ENGINYER/A TÈCNIC/A)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV66Q3Z7JQR4SVB6C5MEFYDCGY

IV66QKTMLTUP7WH3ZV6FL5REMU
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electrònica

Signat per

JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)

Signat per
URL de verificació

IMMACULADA PRUNA RIBAS
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV66QKTMLTUP7WH3ZV6FL5REMU
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CONCLUSIONS
La valoració de la documentació continguda en el sobre núm. 1, relativa als criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, per a la contractació del servei higiènic-sanitari
per la prevenció de la legionel·losi en equipaments municipals de l’Ajuntament de Mataró, és
la següent:

SOBRE 2
a
Descripció del
programa de
manteniment

INDUSTRIAL

b
Organització
del personal

c
Organització del
servei en el període
d'un any

d
Registre de les
actuacions

TOTAL
(20)

1 SELECAM

4

4

2

2

12,00

2 BOQUET

4

5

3

5

17,00

3 BRAUT EIX AMBIENTAL

4

4

3

2

13,00

Les puntuacions parcials de cada apartat es justifiquen en l’annex adjunt.

Mataró,

Vist i plau

Manel Alba
Enginyer Tècnic Municipal

Marisol Carrillo
Cap del servei d’Equipaments Municipals
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MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)

Signat per
URL de verificació
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Normativa
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Signat per

URL de verificació

CSV (Codi segur de verificació)

Signat per

URL de verificació

IV66Q3Z7JQR4SVB6C5MEFYDCGY

https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV66Q3Z7JQR4SVB6C5MEFYDCGY
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Data i hora

Pàgina

24/02/2020 07:31:24

Signat per

MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)

MANUEL ALBA APERADOR (ENGINYER/A TÈCNIC/A)

Pàgina

Data i hora

3/3

Normativa

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

25/02/2020 11:29:18

Signat per

JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)

IMMACULADA PRUNA RIBAS

4/4

Unitat Tècnica d’Instal·lacions
Servei d’Equipaments Municipals
C. de Comadaran, 1 - 08304 Mataró
Tel 93 758 24 44

Detallat
La organització del personal i la
experiència estan ben
detallades. Caldria tenir algun
tècnic especialista en
instal·lacions per a les possibles
intervencions.

4

Detallat
La descripció del programa esta
força bé, però podria tenir
matisos diferencials per tenir la
màxima puntuació.

4

BRAUT EIX AMBIENTAL

3

5
Excel·lent
La organització del personal i la
experiència estan ben
detallades. Es disposa de
personal per a la intervenció en
les instal·lacions en cas de ser
necessari.

4

Correcte
La proposta es correcta
però no dona detall
suficient per valorar-la
amb mes puntuació.
Caldria tenir en compte
l’ús i temporades d’ús
dels equipaments

Correcte
La proposta es correcta
però no dona detall
suficient per valorar-la
amb mes puntuació.
Caldria tenir en compte
l’ús i temporades d’ús
dels equipaments.
3

3

VALORACIÓ SOBRE 1
Organització del
servei en el període
d'un any
4
2
Detallat
Escàs
La organització del personal i la La proposta es limita a
experiència estan ben
posar un quadre
detallades. Caldria tenir algun
temporal sense cap
tècnic especialista en
explicació. Caldria
instal·lacions per a les possibles explicar una mica la
intervencions.
proposta i definir-la.
Organització del personal

Detallat
La descripció del programa esta
força bé, però podria tenir
matisos diferencials per tenir la
màxima puntuació.

BOQUET

2

Descripció del programa de
manteniment
4
Detallat
La descripció del programa esta
força bé, però podria tenir
matisos diferencials per tenir la
màxima puntuació.

INDUSTRIAL

1

Escàs
Registre d'actuacions presentat. No
s'accepta l’aplicació informàtica pròpia de
la empresa per no ser compatible amb
Rosmiman. Segons els plecs, cal que l’eina
de treball final sigui Rosmiman o un
sistema compatible que es pugui comunicar
tècnicament.

2

Excel·lent
Registre d'actuacions presentat.
La proposta informàtica es compatible i
s’adequa a les necessitats tant tècnica com
funcionalment.

2
Escàs
Registre d'actuacions presentat. No
s'accepta l’aplicació informàtica pròpia de
la empresa per no ser compatible amb
Rosmiman. Segons els plecs, cal que l’eina
de treball final sigui Rosmiman o un
sistema compatible que es pugui comunicar
tècnicament.
5

Registre de les actuacions

13

17

12

Total (20 p)
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VALORACIÓ DE CRITERIS EXP.: 44953/2019
CONTRACTE DEL SERVEI HIGIENICO SANITARI DE PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LOSI

1 SELECAM

Ajuntament de Mataró

