ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Expedient núm.: 504/2020
Assumpte: Contracte de serveis de prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i visites
mèdiques de l’Ajuntament de la Sénia

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS ARXIUS
ELECTRÒNICS «A» I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
Reunits a l’Ajuntament de la Sénia, el dia 14 de gener de 2020, a les 11.30h, es
constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del següent contracte:
Contracte de serveis - Servei de prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i visites
mèdiques de l’Ajuntament de la Sénia
Procediment:
Obert simplificat abreujat

Tramitació:
Ordinària

Tipus de contracte:
Serveis

Classificació CPV: 71317000-3, 713117200-5,
71317210-8, 85100000-0

Accepta pròrroga:
Sí, dues pròrrogues d’un any cadascuna

Pressupost base de licitació: 8.394€

Impostos: 21%

Total: 9.276€*

Valor estimat del contracte: 20.145,60€

Impostos: 21%

Total: 22.262,40€*

Data d'inici execució: 01.01.2021 Data fi execució: 31.12.2022 Durada màxima: 4 anys
Garantia provisional: No

Garantia definitiva: No

Garantia complementària: No

La composició de la mesa és la següent:

Presidenta
Secretària - Interventora
Vocal
Vocal
Vocal
Secretari de la Mesa

Araceli Michavila Arnau
Miriam Muñoz Vidal
Pau Garcia Bel
Isabel Queralt Llobregat
Albert Bel Esteller
Ma Lourdes Basco Vives

1. ANTECEDENTS
Amb data 22 de desembre de 2020 aquesta mesa es va reunir per dur a terme l’obertura
dels sobres i qualificació de la documentació presentada per les empreses interessades
en la licitació del servei de prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i visites
mèdiques de l’Ajuntament de la Sénia.
Analitzades les ofertes presentades resultà que l’oferta de l’empresa que havia obtingut
major puntuació, Serviprein, Sociedad de Prevención SL, presentava possibles valors
anormalment baixos.
La mesa proposà a l’òrgan de contractació que procedís a aplicar l’article 149 de la LCSP
i sol·licitar a l’esmentada empresa la justificació de la baixa en el preu del contracte, amb
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La presidenta titular s’excusa per motius personals i ocupa el seu lloc la presidenta
suplent.

l’objectiu de justificar plena i oportunament la viabilitat de l’oferta.
Amb data 23 de desembre de 2020, es va requerir a Serviprein, Sociedad de Prevención
SL, que justifiqués els valors del contracte, atorgant-los com a data màxima el dia 8 de
gener de 2021 per fer-ho.
Amb data 7 de gener de 2021, l’empresa licitadora va presentar la justificació requerida
per l’òrgan de contractació, pel que en data d’avui la aquesta mesa de contractació es
torna a reunir per tal d’avaluar la informació i documentació proporcionada per Serviprein
i elevar de forma motivada la corresponent proposta d’acceptació o rebuig a l’òrgan de
contractació.
2. ANALISI DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA
Activitats preventives tècniques
L’empresa justifica que atès que en els plecs no consten les hores de dedicació per a
aquesta activitat, ha realitzat una estimació basada en la seva llarga experiència en el
món de la prevenció en la qual es destinaran un total de 46 hores anuals les quals es
valoren econòmicament en el document justificatiu.
D’altra banda justifiquen que el fet de que disposen d´un programa informàtic que permet
automatitzar tots els processos i d´aquesta manera dedicar el temps estalviat en tasques
administratives en altres més tècniques.
Vigilància de la salut col·lectiva

L’empresa justifica que els protocols de vigilància de la salut no es determinaran per a
cadascú dels treballadors de l´Ajuntament de La Sènia, sinó que s´especificaran i es
detallaran en funció dels riscos existents en els diferents llocs de treball de l´Ajuntament
de La Sènia, i per tant la quantitat de protocols a elaborar no coincidirà amb el número
total de treballadors ni amb el número de reconeixements mèdics executats. Sempre s
´elaboraran menys protocols que treballadors tingui l´Ajuntament i fins i tot, menys
protocols que reconeixements mèdics es portin a terme.
Vigilància de la salut individual (reconeixement mèdic)
Prevint en atenció al nombre de reconeixements mèdics establert als Plecs, 40, estima
una durada d´uns 20 minuts per treballador (temps que dedicarà el metge i el DUE ), és a
dir un total de 13,33 durant les quals un metges especialista en Medicina del Treball i un
infermer realitzaran els reconeixements mèdics del personal de l’Ajuntament.
Pel que fa a les proves especials, Serviprein oferia a cost zero les analítiques de
plaguicides. L’empresa especifica que assumeix sense cap cost per a l’ajuntament
aquelles proves especials sol·licitades per criteri mèdic, així com les proves
toxicològiques necessàries, sempre que no es superi el 5% del cost total del global de les
analítiques, en aquest cas el cost és de 35€ anuals (7€x5 proves).
3. CONCLUSIONS I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Revisada la informació i documentació proporcionada per l’empresa Serviprein, la mesa
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Les activitats que realitzarà l’empresa són l’assessorament sanitari a la l’Ajuntament,
formació de primers auxilis als treballadors assignats per emergències, planificació i
elaboració de protocols, estudi epidemiològic i d´alteracions detectades en els controls de
salut individuals, tasques que segons la justificació documental, estan automatitzades i
només requereixen la supervisió, estudi i valoració pel metge especialista amb la
intervenció de la DUE (Diplomat/da universitari en infermeria).

conclou que aquesta explica satisfactòriament el preu proposat pel licitador i en
conseqüència proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de s erveis de
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, VIGILÀNCIA DE LA SALUT I VISITES MÈDIQUES
DE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA a:
Empresa

CIF

Serviprein, Sociedad de Prevención, S.L

B64171895

4. REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I D'empreses CLASSIFICADES
La taula procedeix a la comprovació en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades que les empreses proposades com a adjudicatàries estan degudament
constituïdes, els signants de les proposicions tenen poder bastant per formular l'oferta,
ostenten la solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau la classificació
corresponent i no estan incurses en cap prohibició per contractar.
La presidenta dóna per acabada la reunió a les 12.00 hores. I perquè quedi constància
del tractat, jo, la secretària, redacto la present acta què sotmeto a la signatura del
President i Vocals.
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(Signatures electròniques i data al marge)

