Licitació del contracte de serveis de neteja de l’edifici corporatiu i altres dependències d’Aigües del Prat
SA. Número d’expedient C-2020-06

Acta de la mesa de contractació d’obertura del sobre C i proposta adjudicació
Al Prat de Llobregat, a les 11 hores del 3 de desembre de 2020, es constitueix la mesa de contractació,
formada per:
President:

Aureliano García Ruz, Director Gerent d’Aigües del Prat SA

Vocals:

Josep Mateo Marqués, Director de l’Àrea Econòmica i de RR HH
Magda Simón Comes, Secretària de Gerència
Gilbert Navarro Crespo-Lopez, Tècnic de Compres

Secretària:

Sole Esbrí Solano, adscrita a l’Àrea de Clients

No assisteix cap representant de les empreses licitadores.
El motiu de la sessió pública de la messa és procedir a l’obertura del sobre digital C tal com es va publicar
al perfil del contractant d’Aigües del Prat SA i a la clàusula 18.5 del plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) que regula la licitació de referència. El pressupost de licitació és de 88.303,32 €.

Per part de la secretària de la mesa s’informa que s’han presentades 3 empreses i tal com figura a l’acta
de la sessió celebrada a les 7:30 h en el dia d’avui, SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ no ha estat admès a la
licitació al no haver esmentat el DEUC’s ni presentar la documentació requerida.
Segueix informant sobre les puntuacions atorgades a les dues empreses admeses a la licitació:
➢

16,50 punts SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS SA (SIRSA)

➢

25,74 punts NET EXPRES SL

Tot seguit s’inicia la descarrega de la documentació presentada per les empreses Es revisen els arxius
presentats al sobre C i s’arxiven a les carpetes de treball de la secretària de la mesa.
A continuació es dona lectura a les propostes econòmiques presentades
Empresa

Oferta

SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS SA (SIRSA)

75.494,95 €

NET EXPRES SL

70.642,64 €

Segons l’establert a la clàusula 21.1 del PCAP, es considerarà que una oferta pot contenir valors anormals
i/o desproporcionats l’oferta que sigui inferior en més del 20% a l’altre oferta. Circumstància que no es
dona en aquesta licitació.
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Pel que fa a les hores anuals destinades a formació del personal adscrit al contracte, s’ofereixen:
Empresa

Hores anuals total personal

SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS SA (SIRSA)

52

NET EXPRES SL

170

El total d’hores, segons els treballadors/res que faran la formació i dividida pels 12 mesos del contracte
és de 1 h/mes/treballador/a SIRSA i de 3,5 h/mes/treballador/a NET EXPRES, barems que la mesa
considera raonables.
Pel que fa a l’experiència en la planificació i supervisió d’equips en serveis de neteja de la persona que
realitzarà les tasques de supervisió del servei:
Empresa

Experiència

SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS SA (SIRSA)

264 mesos

NET EXPRES SL

190 mesos

A continuació es procedeix a la valoració dels criteris anteriors, segons les fórmules que consten a la
clàusula 17.A:
Proposta econòmica:

Pv= Puntuació de l’oferta a valorar
OV=
Oferta a valorar
Om=
Oferta més econòmica
IL=
Import de licitació
VP=
Valor de ponderació (1)
P= Punts total (45)
El pla de formació anual
Es valorarà a raó de 0,35 punts per cada hora anual de formació, fins a un màxim de 14 punts.
Per a la valoració de l’experiència
Es valorarà a raó de 0,20 punts/mes, fins a un màxim de 6 punts.

Empresa

Oferta econòmica

Formació

Experiència

Total

SIRSA

42,53

14

6

62,53

NET EXPRES

45,00

14

6

65,00

Tot seguit se sumen les puntuacions obtingudes en els criteris que depenen d’un judici de valors i dels
criteris objectius:
Empresa

Criteris subjectius

Criteris objectius

Total

SIRSA

16,50

62,53

79,03

NET EXPRES

25,74

65,00

90,74
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A la vista de les puntuacions anteriors, es proposa a l’òrgan de contractació de la societat municipal
adjudicar el contracte a NET EXPRES, ja que l’oferta en la seva globalitat està millor qualificada i
classificar en primer lloc la proposta de SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS SA (SIRSA).
Atès que NET EXPRES NIF B08672321 és l’empresa que actualment presta els serveis de neteja i ja es
disposa de la documentació sol·licitada a la clàusula 22 del PCAP, únicament hauran d’aportar el
document conforme ha estat constituïda o dipositada la fiança per l’import del 5% del preu d’adjudicació
(3.532,13 €).
A les 11:45 h del dia 3 de desembre de 2020 es va aixecar la sessió de la mesa, estenent-se aquesta
acta que signen tots els assistents en prova de conformitat.

Aureliano García Ruz

Gilbert Navarro Crespo-Lopez

Magda Simón Comes,

President mesa

Vocal

Vocal

Josep Mateo Marqués
Vocal
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Sole Esbrí Solano
Secretària mesa
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