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ACTA DE LA MESA DE CONTRACïACIó

quAltFrcAcló pnèvrn

A la ciutat de Barcelona, a les 10 hores del dia 1L de gener de 2019, a l'Espai 3 del Palau

de la Virreina, La Rambla, 99, 3a Planta, es reuneix,ivàlidament constituïda, la Mesa de
Contractació per al procediment obert per a l'adjudicació del contracte servei de neteja

de l'edifici i dependències situades c/Munta ner 282 i Avenir 26-28 de la Fundació Julio
Mufroz Ramonet (exp. 30/2018), amb un pressupost de 2L.2L5,66 euros, IVA inclòs, amb
el desglossament següent: 17.533,60 euros, pressupost net, i 3.682,06 euros en concepte
d'impost sobre el ValorAfegit altipus del 21 per 10b, convocat per resolució del president
de la Fundació de data 23 de novembre de 2018

Són membres titulars de la Mesa de Contractació

President: El President de la Fundació o persona en qui delegui
Vocals:

Titulars

Substituts

1. Sra. Anna Ferrer

-

2. Sra. Pilar Figueras i de Diego
3. Sra. lsabel Balliu i Badia

Persona que designi
Persona que designi
Persona que designi

Actua com a secretària la Sra. lsabel Balliu i Badia.

Es considera vàlidament constituïda la Mesa de contractació, en observar-se quòrum

suficient, d'acord amb l'article d'acord amb l'article 21del Reial DecretSLT/2OOg, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parc[alment el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2OII, de 14 de novembre.

Es deixa constància expressa que les persones que integren la mesa declaren
expressament que no concorren en cap conflicte d'interessos i que regiran el seu
comportament d'acord els principis i valors generals d'actuació continguts en el Codi ètic
de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, i la secretària ho certifica.

Tot seguit, el president informa,als assistents que en la present licitació han presentat els
preceptius sobres de documentació, dintre de termini, les següents empreses licitadores
per ordre de registre d'entrada:

1.

TREVOL SCCL

2.

DIOMOBA SERVICIOS,

SL

Un cop revisada la documentació administrativa presentada per les empreses es
comprova que han presentat correctament la declaració responsable preceptiva, i que,
per tant, han de ser declarades admeses a la present licitació.

De

tot això s'estén la present acta que firma el presiderit junt amb mi, la secretària, que

dono CONSTANCIA.

'l'^{,.^'\<^
Jaume Asens Llodrà

lsabel Balliu Badia

i

President
I

Secretària
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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIó OBERTURA SOBRE 2A

A la ciutat de Barcelona, a les 11:30 hores del dia 15 de gener de 2019, a l'Espai 3 del
Palau de la Virreina, La Rambla, 99, 3a Planta, es reuneix, vàlidament constituïda, la
Mesa de Contractació per al procediment obert per a l'adjudicació del contracte servei

de neteja de l'edifici i dependències situades c/Muntaner 282 i Avenir 26-28 de la
Fundació Julio Mufroz Ramonet (exp. 30/2018), amb un pressupost de 2I.215,66
euros, IVA inclos, amb el desglossament següent: L7.533,60 euros, pressupost net, i
3.682,06 euros en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 per L00,
convocat per resolució del president de la Fundació de data 23 de novembre de 2018.

Són membres titulars de la Mesa de Contractació:

En absència del president de la Fundació, presideix la mesa la Sra. Anna Ferrer
Giménez, directora de l'entitat
Vocals:

Titulars

Substituts

1. Sra. Anna Ferrer Giménez

-

2. Sra. Pilar Figueras i de Diego
3. Sra. lsabel Balliu i Badia

Persona que designi
Persona que designi
Persona que designi

Actua com a secretària la Sra. lsabel Balliu i Badia

Es

considera vàlidament constituïda la Mesa de contractació, en observar-se quòrum

suficient, d'acord amb l'article d'acord amb l'article 21 del Reial DecretStT/2009, de 8
de maig, pel qual es desenvolupa parcialment el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2OIt, de L4 de novembre.

La presidenta informa als assistents que en la present licitació les empreses han
presentat correctament la documentació administrativa i seguidament es procedeix a
l'obèrtura de la proposta avaluable en base a judicis de valor i que resten incorporats
al sobre 2A de les empreses:

1..

TREVOL SCCL

2.

DIOMOBA SERVICIOS

SL

En obrir el sobre de l'empresa licitadora TREVOL es detecta que ha inclòs dins del

Sobre 2A documents que permeten el coneixement anticipat d'una part de l'oferta
econòmica que havia de ser valorada d'acord amb criteris automàtics, els quals
haurien d'haver estat inclosos, únicament i exclusivament, en elsobre 28.
Les propostes presentades se sofmetran a informe tècnic

per tàl de que procedeixi

a

fer una avaluació prèvia dels criteris subjectius, propostes que no són quantificables
mitjançant fórmules matemàtiques.
I no havent més assumptes per tractar, la presidenta aixeca la sessió del dia assenyalat
a l'encapçalament.

De

tot això s'estén la present Acta que firma la presidenta junt amb mi, la secretària,

que dono CONSTANCIA.

Anna Ferrer Giménez

lsabel Balliu Badia

Presidenta

Secretària
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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIó
oBERTURA DE pROpOStCtONS CR|TER|S OBJECTTUS (SOBRE 2Bl

A la ciutat de Barcelona, a les 12 hores del dia 23 de gener de 2019, a l'Espai 3 del Palau

de la Virreina, La Rambla, 99, 3a Planta, es reuneix, vàlidament constituïda, la Mesa de
Contractació per al procediment obert per a l'adjudicació del contracte servei de neteja
de l'edifici idependències situades c/Muntaner 282 i Avenir 26-28 de la Fundació Julio
Mufioz Ramonet (exp. 30/201-8), amb un pressupost de 2L.2I5,66 euros, IVA inclòs, amb
el desglossament següent: 17.533,60 euros, pressupost net, i 3.682,06 euros en concepte

d'impost sobre el Valor Afegit altipus del 21 per L00, convocat per resolució del president
de la Fundació de data 23 de novembre de 2018.

Són membres titulars de la Mesa de Contractació:
En absència del president de la Fundació, presideix la mesa la Sra. Anna Ferrer Giménez,

directora de l'entitat
Vocals:

Titulars

Substituts

1. Sra. Anna Ferrer

-

2. Sra. Pilar Figueras i de Diego
3. Sra. lsabel Balliu i Badia

Persona que designi
Persona que designi
Persona que designi

Actua com a secretària la Sra. lsabel Balliu i Badia.
Es considera

la

LCSP

i

vàlidament constituïda la Mesa de contractació d'acord amb l'article 326 de

en observar-se quòrum suficient, d'acord amb l'article 21 del Reial Decret

8I7/2OOg, de 8 de maig.
En primer lloc, la presidenta recorda als assistents que en l'acte d'obertura del sobre 24

es va detectar que l'empresa licitadora TREVOL SCCL va incloure dins del Sobre 24
documents que permeten el coneixement anticipat d'una part de l'oferta econòmica que

havia de ser valorada d'acord amb criteris automàtics, els quals haurien d'haver estat
inclosos, per la qual cosa no es procedeix a l'obertura del sobre 28.
Seguidament es procedeix

a la lectura de les puntuacions obtingudes de l'empresa

DIMOVA SERVICIOS SL de la proposta avaluable en base a judicis de valor incorporades als

sobres 2A aportat per l'empresa, del qual es desprenen la següent puntuació:

PUNTUACIO TOTAL SOBRE 2A

EMPRESA

DIMOBA SERVICIOS

0

SL

Seguidament es s'obre el sobre 28 i es procedeix a la lectura de la proposta presentada
1. Oferta Econòmica, fins a 35 punts

Net

Tipus IVA

lmport IVA

Preu del contracte

t2.679,47

2lo/o

2.262,69

L5.342,16€

2. Fins a 15 punts. Per capacitat de resposta davant d'activitat extraordinària:
El

licitador es compromet a donar resposta en menys de 6 hores.

3. Fins a 10 punts. Per experiència del personal adscrit:
El licitador es compromet a adscriure al servei personal de neteja amb més de 4 anys
d'experiència.

I no haveni més assumptes per tractar; la presidenta aixeca la sessió del dia assenyalat a
l'enca pça

De

la

ment.

tot això s'estén la present acta que firma la presidenta junt amb mi, la secretària, que

dono CONSTANCIA.

f^t*.|çtu.
Anna Ferrer Giménez
Presidenta

lsabel Balliu Badia
Secretària
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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIó
PROPOSTA D'ADJ

U

DICACIó

A la ciutat de Barcelona, a les L2 hores del dia 28 de gener de 2019, a l'Espai 3 del Palau

de la Virreina, La Rambla, 99, 3a Planta, es reuneix, vàlidament constituïda, la Mesa de
Contractació per al procediment obert per a l'adjudicació del contracte servei de neteja
de l'edifici idependències situades c/Muntaner 282i Avenir 26-28 de la Fundació Julio
Mufroz Ramonet (exp. 30/2018), amb un pressupost de 2L.2L5,66 euros, IVA inclos, amb
el desglossament següent: L.7.533,60 euros, pressupost net, i 3.682,06 euros en concepte

d'impost sobre el Valor Afegit altipus del 2L per L00, convocat per resolució del president
de la Fundació de data 23 de novembre de 20L8

Són menibres titulars de la Mesa de Contractació
En absència del president de la Fundació, presideix la mesa la Sra. Anna Ferrer Giménez,

directora de l'entitat
Vocals:

Titulars

Substituts

L. Sra. Anna Ferrer Giménez

-

2. Sra. Pilar Figueras i de Diego
3. Sra. lsabel Balliu i Badia

Persona que designi
Persona que designi
Persona que designi

Actua com a secretària la Sra. lsabel Balliu i Badia

considera vàlidament constituïda la Mesa de contractació d'acord amb l'article 326 de
la LCSP ien observar-se quòrum suficient, d'acord amb l'article 2t del Reial Decret
Es

8I7/2OOg, de 8 de maig.

En primer lloc, la presidenta explica que l'oferta econòmica presentada per DIMOBA
quedava per sota dels 15 punts percentuals respecte del pressupost net de licitació, per la
qual cosa, d'acord amb l'establert a la clàusula 10.A del plec regulador del contracte s'ha

requerit a l'empresa per tal que justifiqui els extrems exposats en l'oferta als efectes
d'allò previst en l'article L49 de la LCSP.
Examinada la documentació presentada per l'empresa a data d'avui, s'entén justificada la
baixa presentada i s'admet.

Seguidament la Mesa procedeix a sumar la puntuació obtinguda com a resultat de la
valoració dels criteris subjectius i objectius. El resultat és següent:

EMPRESA

DIMOBA SERVICIOS

SL

PUNTUACIO SOBRE

PUNTUACIO SOBRE

2A

28

0

60

La Mesa proposa l'adjudicació a favor de l'empresa DIMOBA SERVICIONS, SL

I no havent mes assumptes per tractar, la presidenta aixeca la sessió del dia assenyalat

a

l'encapçalament.

De

tot això s'estén la present acta que firma la presidenta junt amb mi, la secretària, que

dono CONSTANCIA.

fl^^{ds\\
Anna Ferrer Giménez
Presidenta

lsabel Balliu Badia
Secretària

