Exp. 1825/2018.-

La clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que regeixen la licitació per a l’adjudicació del
servei de neteja dels edificis i dependències de l’Ajuntament d’Alcanar
respecte als criteris d’adjudicació del contracte assenyala:
“Els criteris d'adjudicació del contracte seran els inclosos en el Barem
següent:
CRITERI
Criteris automàtics:
Preu anual
Millores a l’oferta econòmica
Criteris subjectius:
Valoració de la memoria técnica
TOTAL

PUNTUACIÓ MÀXIMA
60
50
10
40
40
100

Oferta econòmica (0-60 punts):
1.- Preu anual (fins a 50 punts)
S’atorgaran 50 punts a la proposició econòmica que presenti un preu anual
del contracte més baix. Per la resta es seguirà un criteri inversament
proporcional, que consistirà en dividir l'oferta més baixa per cadascuna de
les ofertes presentades, i el resultat de cada operació es multiplicarà per
50.
Puntuació = Ob/Op * 50, on:
P= Puntuació màxima del contracte
Ob= Oferta mes baixa presentada pels licitadors
Op= Ofertes presentades pels licitadors
2.- Millores a l'oferta econòmica (fins a 10 punts)
Aportació de millores que es proposin i que aquestes suposin benefici
efectiu justificat en la prestació del servei que es contracta.
a) S’atorgarà 8 punts a aquella empresa que ofereixi més bossa d'hores de
treball per imprevistos. A la resta de les empreses s’aplicarà un criteri
inversament proporcional, que consistirà en dividir el total d'hores per
imprevistos, a comptar a partir de les hores determinades com a mínimes
en la Clàusula 29 del Plec, oferides pels licitadors pel total d'hores per
imprevistos de la millor oferta (l’oferta que presenti més bossa d'hores), i el
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resultat de cada operació es multiplicarà per 8, d'acord a la fórmula
següent:
Puntuació = Ob/Op * 8, on:
P= Puntuació màxima del contracte
Ob= Total d'hores per imprevistos ofertades pel licitador
Op= Total d'hores per imprevistos de la millor oferta
b) S’atorgarà 2 punts a aquella empresa que ofereixi més controls higiènics
i microbiològics de superfícies, a la resta de les empreses s’aplicarà un
criteri inversament proporcional, que consistirà en dividir el nombre de
controls oferts pels licitadors pel total de controls de la millor oferta
(l'empresa que presenti més nombre de controls), i el resultat de cada
operació es multiplicarà per 2, d'acord a la fórmula següent:
Puntuació = Ob/Op * 2, on:
P= Puntuació màxima del contracte
Ob= Nombre de controls ofertes pel licitador
Op= Nombre de controls de la millor oferta”.
Es a dir, s’atorga 8 punts a l’empresa que ofereixi més borsa d’hores de
treball per imprevistos, aplicant un criteri inversament proporcional i
s’atorga 2 punts a l’empresa que ofereixi més controls higiènics i
microbiològics de superfície.

L’entitat la Bruixa
proposa aportar, d’acord amb la clàusula 12.
“Determinació de la millor oferta” del PPA I l’apartat 4.2.7. “Millores” del
PPT, un total de 1.600 HORES ANUALS en concepte de bossa d’hores de
treball per la realització de tasques NO PROGRAMADES O IMPREVISTOS al
Lot 1 i aportar, d’acord amb la clàusula 12. “Determinació de la millor
oferta” del PPA I l’apartat 4.2.7. “Millores” del PPT, un total de 1.476 HORES
ANUALS en concepte de bossa d’hores de treball per la realització de
tasques NO PROGRAMADES O IMPREVISTOS.
Prèviament a la valoració, es proposa a la taula de contractació requerir a
totes les empreses licitadores per a què informin respecte als següents
extrems:
1.- Oferta d’hores de treball per imprevistos:
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Per part dels licitadors ( La Bruixa Netejes Generals i Manteniments SL;
Brocoli SL, i Multiserveis Ndavant SL) s’han realitzat propostes d’estes
millores, contingudes al sobre C (per cada lot),

a.- Benefici efectiu que suposa en la prestació del servei i
proporcionalitat de la proposta respecte a les hores determinades en
els plecs com a mínimes per a la realització de cada lot concret.
b.- Concepte que engloba l’oferta d’hores realitzada, com hores per a
la realització de tasques no programades i/o hores per a la realització
d’imprevistos.
c.- Estudi de la viabilitat econòmica de la proposta realitzada, així
com la determinació i quantificació econòmica de la proposta.
d.- Mecanismes de control de la borsa d’hores de treball proposades.
2.- Oferta de realització de controls higiènics i microbiològics de superfícies:
a.- Concepte i forma de realització dels controls proposats.
b.- Estudi de la viabilitat econòmica de la proposta realitzada, així
com la determinació i quantificació econòmica de la proposta.
c.- Mecanismes de control del número de serveis proposats.
Efectuat el requeriment per la taula de contractació, s’han presentat per
les tres empreses justificacions dels diferents aspectes.
L’entitat la Bruixa ha presentat diversos escrits en justificació de la seva
proposta.

En data 02/05/2019 La mesa de contractació demana informe d’ampliació
del contingut de l’informe 2019itSMS112-JEBS en relació a la forma de
valoració efectuada de les millores aportades per les empreses, pel que, els
serveis jurídics i tècnics emeten informe de requeriment a l’empresa La
Bruixa Neteges Generals i Manteniments S.L. per tal que justifiqui el punt
1.c corresponent a l’estudi de la viabilitat econòmica de la proposta
realitzada, així com la determinació i
quantificació econòmica de la
proposta, amb la proposta de concertar una pòlissa d’assegurança d’un
valor de 4.250 € amb un màxim de 1.600 hores a per a cobrir el risc que
suposa la realització de treballs imprevistos i de la que no presenta còpia,
entenen que seria necessari per comprovar que es respecten les obligacions
aplicables en matèria social i laboral de l’article 149.4 en relació a l’article
201 de la Llei 9/2017, 18 de novembre, de contractes del sector públic, així
com l’abast i contingut.
I per tant, es proposa a la taula de contractació per a que efectiu
requeriment a l’empresa licitadora per a que presenti còpia de la pòlissa

Codi Validació: 3GR9TTPPEL72KF6PW7XWHP3J6 | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

Prèviament, en el estudi de costos que adjuntava a la memòria requerida
referent al servei, determina un cost anual referent a la realització de la
borsa d’hores de 4250 euros. En el seu escrit de data 20 de març de 2019,
determina un cost anual de les hores de servei s extraordinaris de 4250.

d’assegurança per cobrir el risc que suposa la realització dels treballs
imprevistos i així ratificar els extrems assenyalats a l’informe anterior.
En data 08/05//2019 a les 9:30 la mesa de contractació es reuneix per a la
valoració de la documentació presentada per la mercantil La Bruixa Neteges
Generals i Manteniments, SL relatives a la pòlissa d’assegurança per
atendre les millores proposades en la licitació.
Verificada per la mesa que la pòlissa presentada és una pòlissa de
responsabilitat civil, que no reconeix de forma expressa els imprevistos del
servei, s’acorda requerir per a que s’aporti còpia de la pòlissa.
En data 08/05/2019 RSE 203 es requereix a La Bruixa Neteges Generals i
Manteniments S.L per tal que aportin la següent documentació:
“REQUERIR, novament, l’empresa LA BRUIXA NETEGES GENERALS I
MANTENIMENTS, en el termini de 3 dies hàbils des de la data
d’aquest requeriment, aporti còpia de la pòlissa d’assegurances per
atendre els imprevistos, en el marc de la borsa d’hores ofertada.”
En data 12/05/2019 REE 23 La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL
presenta escrit d’aclariment respecte la cobertura de la bossa d’hores
ofertada i expressament assenyala:
“5. Considerant que la bossa d’hores extraordinàries estan destinades a
cobrir esdeveniments amb naturalesa no previstes, segons la clàusula
1.5.2. del plec Administratiu:

I tenint en compte que el passat any 2018, el conjunt dels nostres clients
amb dret al servei d’emergència i bossa d’hores utilitzaren el 18,60% de les
hores de serveis extraordinaris a què tenien dret, aquest percentatge ha
estat aplicat com d’ús real a tots els nous contractes del 2019 i l’empresa
l’ha augmentat un 10% (criteri de prudència) fins el 28,60% com a
previsió.
Per tant, 1600 hores x 12,98€ (cost unitari mig segons conveni dels anys
2019 i 2020 per les
hores extraordinàries) = 20.768€ x 18,60%
percentatge d’ús
real
(global de l’empresa) = 3.862,85€ quota
corresponent a una garantia de 1600 hs. (dades de 2018) 3.862,85€ + 10%
(criteri de prudència) = 4.249,30 € arrodonit a 4.250€. Aquest import
correspon a la dotació econòmica al compte general de riscos per cadascun
dels 2 lots.”
L’empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, ofereix 1.600
hores per lot i 1476 hores al lot 2, justifica que a la seva empresa el tant per
cent d’hores d’emergència l’any 2018 varen ser un 18,6 %, que tot i afegint
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“Tindran el caràcter de serveis addicionals aquells que siguin necessaris
realitzar en les
instal•lacions municipals amb motiu d’esdeveniments
extraordinaris (celebracions, festes populars, actes oficials o altres
d’anàloga naturalesa no
previstos). Tanmateix, l’Ajuntament d’Alcanar
podrà contractar aquests serveis a qualsevol empresa externa que consideri
escaient, d’acord amb el preu més econòmic. No obstant això, haurà de
sol•licitar pressupost l’empresa adjudicatària d’aquest contracte.”

un 10% com a criteri de prudència. Per lo tant preveu que no realitzarà la
totalitat de les hores ofertades, i per tant o no es té que valorar la quantitat
global sino la realment ofertada, es a dir un 18,6 % més el 10 % de les
hores, o si es té en compte el numero total, s’està realitzant una oferta de
hores a un preu molt per sota al fixat per conveni per al servei de neteja.
Segons l’article 201 de la LCSP, els òrgans de contractació prendran els
mesures pertinents per garantir que en l’execució del contracte, els
contractistes assoleixen les obligacions aplicables en matèria laboral, i
sense perjudici de les facultats, per comprovar durant el procediment de
licitació que els candidats i licitadors compleixen amb les obligacions
laborals estatals i de l’annex V de la LCSP.
De conformitat amb l’article 149 s’identifica l’oferta de l’entitat la
Bruixa com incursa amb una presumpció de anormalitat, i per tant
cal iniciar el procediment previs amb el seu punt 4 perquè acrediti
plena i oportunament la viabilitat de la seva oferta i que justifiqui i
desglossi raonada i detalladament el perquè del baix nivell de preu
i costes en relació al número d’hores ofertes.
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