AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A – Registre Entitats: 01430043

LUIS MARTIN MONTULL (1 de 2)
EL SECRETARI
Data Signatura: 04/10/2019
HASH: fb5ec2e0c055b7e56a91a29a56042fef

EN LUIS MARTIN MONTULL,
L’AJUNTAMENT D’ALCANAR,

SECRETARI

GENERAL

DE

Exp. 1825/2019
Secretaria.
L.M/c.r.

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data
2/10/2019, va aprovar per unanimitat l’adopció dels següents acords, el text literal dels quals
es transcriu:
23.- PROPOSTA D’ALCALDIA QUE ELEVA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL L’ACORD
D’ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU, DELS LOTS NÚMS. 1 I 2 DEL SERVEI DE NETEJA
DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS A FAVOR DE L’EMPRESA
MULTISERVEIS NDAVANT SL

La Junta de Govern Local, en sessió de data 8/11/2018, va aprovar l’expedient de
contractació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals de
l’Ajuntament d’Alcanar, per procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris
d’adjudicació, mitjançant regulació harmonitzada, amb la convocatòria de la licitació.
Durant el termini de licitació establert es van rebre electrònicament les següents ofertes:
Registre Electrònic

07/02/2019
08/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019

Empresa
MARIA AURORA MATAMOROS PLA
EVOBAC INTEGRAL SERVICES SLU
MULTISERVEIS NDAVANT SL
BROCOLI
FCC MEDIO AMBIENTE SA
LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS SL

Pressupost base de licitació



Lot 1 de 156.946,68 €uros (129.708 €uros + 27.238,68 €uros d’IVA)
Lot 2 de 157.382,28 €uros (130.068 € + 27.314,28 € d’IVA.

Les ofertes econòmiques presentades han estat les següents:
LOT 1:
EMPRESA

OFERTA (IVA exclòs)

EVOBAC INTEGRAL SERVICES SLU
BROCOLI
MULTISERVEIS NDAVANT

118.706,00 €
124.885,23 €
129.679,27 €
1
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JOAN ROIG CASTELL (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura: 07/10/2019
HASH: 9b4f9cdc0e3a5733b67c9780c824b061

1.- Antecedents.

LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS SL
FCC MEDIO AMBIENTE SA



129.708,00 €
Clau electrònica no generada

NDAVANT aporta les següents millores:



Bossa d’hores de treball per imprevistos: 500 hores
Nombre controls higiènics i microbiològics: 45 controls/any



BROCOLI aporta les següents millores:




Bossa hores anuals per imprevistos: 367 hores/any
Nombre controls higiènics i microbiològics: 200 controls/any



LA BRUIXA NETEGES aporta les següents millores:
Bossa d’hores extraordinàries per imprevistos: 1.600 hores anuals
Nombre controls higiènics i microbiològics: 1.476 controls/any




LOT 2:
EMPRESA

OFERTA (IVA exclòs)

EVOBAC INTEGRAL SERVICES SLU
BROCOLI
MULTISERVEIS NDAVANT
Ma AURORA MATAMOROS PLA
LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS SL
FCC MEDIO AMBIENTE SA
NDAVANT aporta les següents millores:






Clau electrònica no generada

Bossa d’hores de treball per imprevistos: 540 hores
Nombre controls higiènics i microbiològics: 45 controls/any



BROCOLI aporta les següents millores:




Bossa hores anuals per imprevistos: 737 hores/any
Nombre controls higiènics i microbiològics: 200 controls/any



LA BRUIXA NETEGES aporta les següents millores:
Bossa d’hores extraordinàries per imprevistos: 1.600 hores anuals
Nombre controls higiènics i microbiològics: 1.500 controls/any

La Mesa de Contractació, en data 18/07/2019, va requerir la mercantil LA BRUIXA
NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS SL, perquè acredités la viabilitat de la seva
oferta i justifiqués, raonadament i detalladament, el motiu del baix nivell de preu i costos, en
relació amb el número d’hores ofertades als lots als quals participa.
La mercantil La Bruixa Neteges i Manteniments Generals SL ha aportat (RE 5622,
25/07/2019) la documentació justificativa de la seva oferta.
2
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121.367,00 €
122.394,41 €
130.067,30 €
129.000,00 €
130.068,00 €

En data 30/08/2019 els serveis jurídics i tècnics van emetre informe sobre l’oferta:
CONCLUSIONS
Per tot el que ha estat exposat, INFORMO que per tant de garantir el correcte compliment
de l’interès general, finalitat última de la contractació publica, per raons d’una eficient
utilització dels fons destinats a la realització de serveis, la salvaguarda de la lliure
concurrència, competència i la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, la
necessitat de garantir que l’execució dels contractes es assoleixin les obligacions
aplicables en matèria social o laboral, cal entendre que l’oferta econòmica de l’empresa La
Bruixa Neteja SL no pot ser admissible atès que no defineix un preu vàlid per a les
prestacions incloses en l’objecte del contracte i la seva proposta no compleix les
obligacions en matèria social i laboral.”
La Mesa de Contractació, en data 3/09/2019, va excloure l’oferta presentada per LA
BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS SL, per no justificar adequadament un
preu vàlid per a les prestacions incloses en l’objecte del contracte i no complir, la seva
proposta, les obligacions necessàries per a la correcta prestació del servei, en el marc de
l’informe jurídic emès.”
En data 16/09/2019 el Tècnic d’Administració General emet nou informe de valoració de la
resta d’ofertes presentades per les empreses licitadores que continuen en el procediment:
INFORME
.../... CONCLUSIONS
Vist tot l’anterior es realitza estudi dels diferents lots amb la valoració econòmica (0-60
punts) que engloba la valoració econòmica anual (50 punts), el nombre d’hores per
imprevistos (8 punts) i número de controls higiènics (2 punts), amb el següent resultat:
VALORACIÓ ECONÒMICA ANUAL (50 PUNTS)

EMPRESA

BASE
IMPOSABLE
124.885,23 €

BRÓCOLI S.L.
EVOBAC INTREGAL SERVICES S.L.U.
MULTISERVEIS NDAVANT S.L.

118.706,00 €
129.679,27 €

IVA

TOTAL

26.225,90
€
24.928,26
€
27.232,65
€

124.885,23
€
118.706,00
€
129.679,27
€

LOT 2
EMPRESA
BRÓCOLI S.L.
EVOBAC INTREGAL SERVICES S.L.U.

BASE
IMPOSABLE
122.394,41 €
121.367,00 €
3

IVA

TOTAL

25.702,83
€
25.487,07

148.097,24
€
121.367,00
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LOT 1

MULTISERVEIS NDAVANT S.L.
AURORA MATAMOROS PLA

€
27.314,13
€
27.090,00
€

130.067,30 €
129.000,00 €
LOT 1
PUNTS
47,53
50,00
45,77
-----

EMPRESA
BRÓCOLI S.L.
EVOBAC INTREGAL SERVICES S.L.U.
MULTISERVEIS NDAVANT S.L.
AURORA MATAMOROS PLA

€
130.067,30
€
129.000,00
€
LOT 2
PUNTS
49,58
50,00
46,66
47,04

BOSSA D’HORES (8 PUNTS)
LOT 1

LOT 2

EMPRESA

BOSSA
HORES

PUNT
S

BOSSA
HORES

PUNT
S

BRÓCOLI S.L.
EVOBAC INTREGAL SERVICES S.L.U.
MULTISERVEIS NDAVANT S.L.
AURORA MATAMOROS PLA

367,00
0,00
500,00
X

5,87
0,00
8,00
X

737,00
0,00
540,00
0,00

8,00
0,00
5,86
0,00

CONTROLS HIGIÈNICS (2 PUNTS)
EMPRESA
BRÓCOLI S.L.
EVOBAC INTREGAL SERVICES S.L.U.
MULTISERVEIS NDAVANT S.L.
AURORA MATAMOROS PLA

LOT 1
LOT 2
CONTROLS PUNTS CONTROLS PUNTS
200,00
2,00
200,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
0,45
45,00
0,45
X
X
0,00
0,00

LOT 1
PUNTS

EMPRESA
BRÓCOLI S.L.
EVOBAC INTREGAL SERVICES S.L.U.
MULTISERVEIS NDAVANT S.L.
AURORA MATAMOROS PLA

LOT 1
PUNTS
55,40
50,00
54,22
0,00

59,58
50,00
52,97
0,00

I afegint les puntuacions del sobre B, realitzades en informe 2019itSM083 de data
06/03/2019 el resultat és el següent:
RESULTAT VALORACIÓ (Valoració sobre B +Valoració econòmica)
LOT 1
EMPRESA

SOBRE B
4

VALORACIÓ
ECONÒMICA

TOTAL
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RESULTAT VALORACIÓ OFERTA ECONÒMICA (Valoració econòmica anual + bossa
hores+ controls)

EVOBAC INTEGRAL SERVICES SLU
MULTISERVEIS NDAVANT SL
BROCOLI

32,4
37,5
28

50,00
54,22
55,40

82,40
91,72
83,40

SOBRE B

VALORACIÓ
ECONÒMICA

TOTAL

LOT 2
EMPRESA

MARIA AURORA MATAMOROS PLA
EVOBAC INTEGRAL SERVICES SLU
MULTISERVEIS NDAVANT SL
BROCOLI

7,25
31,79
37,5
28

0,00
50,00
52,97
59,58

7,25
81,79
90,47
87,58

Vist tot l’anterior, es proposa l’adjudicació del contracte de licitació de les dependències
municipals de l’ajuntament d’Alcanar a l’empresa MULTISERVEIS NDAVANT SL., dels lots
1 i 2, amb un total de punts de 91,72 i 90,47 respectivament.”
La Junta de Govern Local, en sessió de data 18/09/2019, va requerir l’empresa licitadora
MULTISERVEIS NDAVANT SL, que va obtenir la major puntuació, la documentació
establerta en el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Així mateix, la Junta de Govern Local, en sessió de data 18/09/2019, va classificar per
ordre decreixent, les ofertes presentades als diferents lots, amb requeriment de
documentació a l’empresa licitadora que ha obtingut la major puntuació:
LOT 1
EMPRESA

TOTAL

MULTISERVEIS NDAVANT SL
BROCOLI
EVOBAC INTEGRAL SERVICES SLU

91,72
83,40
82,40

LOT 2
EMPRESA

TOTAL

90,47
87,58
81,79
7,25

En data 1/10/2019 l’empresa MULTISERVEIS NDAVANT SL acredita la capacitat, la
solvència, la constitució de la garantia definitiva per cadascun dels lots (Lot 1 per import de
6.483,96 euros i lot 2:per import de 6.503,37 euros), el compliment de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social, certificat d’inscripció al ROLECE de l’empresa
SERKOTEN, així com escriptura d’apoderament del signat al DEUC, i la declaración de
vigencia del RELI de la mercantil Multiserveis Ndavant, així com altra documentació
complementària.
Així mateix, l’empresa MULTISERVEIS NDAVANT SL assumeix el compromís de contractar
amb l’empresa SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS SAU (CIF
A4818647), la recollida de contenidors higiènics corrsponents als núm. 2 i 2.
2.- Fonaments de dret.
5
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MULTISERVEIS NDAVANT SL
BROCOLI
EVOBAC INTEGRAL SERVICES SLU
MARIA AURORA MATAMOROS PLA

 Llei 7/11985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local.
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 Llei 39/2015, d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER. EXCLOURE de la licitació les següents empreses, per no haver complert els
requisits establerts en el plec de clàusules administratives generals i de prescripcions
tècniques:


FCC MEDIO AMBIENTE SA, per no haver pogut accedir a la proposició econòmica.



LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, per no justificar
adequadament les prestacions incloses en l’objecte del contracte.

SEGON. ADJUDICAR a favor de l’empresa MULTISERVEIS NDAVANT SL (CIF
B-60579240), de Barcelona, el lot núm. 1 dels serveis de neteja dels edificis i
dependències municipals, per import de 129.679,27 euros (IVA exclòs), amb 27.232,65
euros corresponents al 21% IVA, per un termini de 2 anys des de la data de la signatura del
contracte, amb possibilitat de prórroga de 2 anys més:
EDIFICIS LOT 1

Ajuntament d’Alcanar
(inclou dependències jutjat pau i comissaria) 2.150 hores/anuals
Biblioteca Pública “Trinitari Fabregat”
(inclou Punt d’Informació Juvenil)
1.500 hores/anuals
Filial Biblioteca Pública les Cases d’Alcanar:
312 hores/anuals
Escola Municipal de Música d’Alcanar
780 hores/anuals
Casa O’Connor
100 hores/anuals
Escola Municipal d’Arts Plàstiques
120 hores/anuals
Edifici Banda Municipal de música:
160 hores/anuals
Centre Cívic:
1.100 hores/anuals
Edifici de Serveis Agraris “Joan Gil”
600 hores/anuals
Mercat Municipal
384 hores/anuals


NDAVANT aporta les següents millores:



Bossa d’hores de treball per imprevistos: 500 hores
Nombre controls higiènics i microbiològics: 45 controls/any

TERCER. ADJUDICAR a favor de l’empresa MULTISERVEIS NDAVANT SL (CIF
6
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LOT 1 (7.206 HORES/ANY)

B-60579240), de Barcelona, el lot núm. 2 dels serveis de neteja dels edificis i
dependències municipals, per import de 130.067,30 euros (IVA exclòs), amb 27.314,13
euros (21% IVA), per un termini de 2 anys des de la data de la signatura del contracte, amb
possibilitat de prórroga de 2 anys més:
EDIFICIS LOT 2
LOT 2 (7.226 HORES/ANY)
Escola “Joan Bta. Serra”
4.100 hores/anuals
CEIP “Marjal” de les Cases d’Alcanar:
1.000 hores/anuals
Oficina de Turisme, de les Cases d’Alcanar:
160 hores/anuals
Oficina delegada de les Cases d’Alcanar:
160 hores/anuals
Llar de jubilats, de les Cases d’Alcanar:
390 hores/anuals
Pavelló municipal d’esports:
280 hores/anuals
Pavelló Poliesportiu de les Cases d’Alcanar i
camp de futbol de la Fanecada
220 hores/anuals
Hotel entitats-Casal Jove
312 hores/anuals
Centre Municipal de rehabilitació
234 hores/anuals
Cisterna del Vall
190 hores/anuals
Entresol C/ Miquel Figueres
180 hores/anuals


NDAVANT aporta les següents millores:



Bossa d’hores de treball per imprevistos: 540 hores
Nombre controls higiènics i microbiològics: 45 controls/any

QUART. DESIGNAR responsable del contracte el tècnic que l’Ajuntament d’Alcanar
designi, el qual s’encarregarà de supervisar l'execució del contracte comprovant que la
seva realització s'ajusti al que s'estableix en el contracte i dirigirà al contractista les ordres i
instruccions oportunes, d’acord amb l’art. 18 del plec de clàusules administratives
particulars.

SISÈ. NOTIFICAR a les empreses que actualment presten el servei de neteja dels edificis i
dependències municipals (FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS i
AURONET) la propera finalització del contracte.
SETÈ. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al perfil de contractant d’acord amb el que
disposa la Llei de contractes del sector públic, així com en el DOUE i tauler d’anuncis
corporatiu, en tractar-se d’un procediment harmonitzat.
VUITÈ. EMPLAÇAR l’empresa adjudicatària per a la formalització del contracte en els
termes previstos en l’art. 17 del plec de clàusules administratives generals que regeixen la
licitació d’aquest procediment, i en el marc de la Llei de contractes del sector públic, amb el
benentés que
7
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CINQUÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària, i a la resta d’empreses
licitadores en el procediment, amb expressió dels recursos procedents, d'acord amb el que
disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.

 Haurà de presentar, en un termini màxim de 15 dies des de la signatura del
contracte, un pla d'adequació (que s'haurà de aprovar prèviament per l'Ajuntament)
en funció del quadrant del personal, annex III i les hores reals i efectives a realitzar
segons aquest plec i oferta presentada, amb les dades detallades i actualitzades de
les condicions laborals inicials i les resultants per centre i treballador/a.
NOVÈ. COMUNICAR aquesta adjudicació al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
DESÈ. TRAMETRE aquests acords a les diferents regidories d’aquest ajuntament, així com
al personal que gestiona els edificis municipals, i donar-ne compte al departament
d’Intervenció-Tresoreria als efectes escaients.
Ho mana i firma l’alcalde president, amb la salvedat de l’art. 206 del R.O.F., al meu davant
el Secretari General, que dono fe.
Alcanar, signat electrònicament al marge.
EL SECRETARI,

8
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L’ALCALDE,

