Àrea / Unitat

Àrea d'Alcaldia, Economia, Habitatge, Governança i Qualitat
Democràtica
Contractació
IIS
Codi de verificació

²4J2A6K2U162D2D2115R9O»
²4J2A6K2U162D2D2115R9O»
4J2A6K2U162D2D2115R9

Document

CON15I00SA

Expedient

35754/2020

Data

08-03-2021

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA
SALUT I REVISIONS MÈDIQUES PEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT
DEL PRAT DE LLOBREGAT
Lloc: Sala reunions del c. Centre, 26-30, segona planta, del Prat de Llobregat.
Data: 8 de març de 2021
Hora: 10:00
Assistents:
-

Presidenta:
Sra. Alba Bou Jordà, tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Alcaldia, Economia, Habitatge.
Governança i Qualitat Democràtica

-

Vocals:
Sra. María Cacharro López, la secretària de la Corporació.
Sra. Maribel Rivero del Hoyo, Interventora acctal de la Corporació.
Sr. Jordi Macarulla Tarres, tècnic de Prevenció de riscos laborals
Sra. Antonia Iglesias Camacho, cap de Servei de Recursos Humans

-

Secretària: Sra. Rosa Fuixart Gubianas, Cap de Serveis de Contractació i Patrimoni.

L’objecte de la sessió és proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del
Servei de vigilància de la salut i revisions mèdiques pel personal de l'Ajuntament
del Prat de Llobregat, amb un pressupost base de licitació de 41.600€, IVA exclòs, dels
quals 7.100 € de part fixa i 34.500 € de la part variable amb preus unitaris, a favor de
l’empresa que hagi presentat la millor oferta qualitat-preu de conformitat amb l’establert a
l’art. 145 LLCSP.
Obert l’acte, la Secretària de la Mesa dona lectura de la clàusula relativa als criteris
d’adjudicació del Plec de clàusules administratives particulars.
De conformitat amb l’informe emes per la cap de serveis de Recurs Humans de data 17 de
febrer de 2021, consistent en la valoració de la única proposta presentada en base als
criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives, el contingut dels
quals es reprodueix literalment a continuació:
“
INFORME RELATIU A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA.
OBJECTE DEL CONTRACTE: Servei de vigilància de la salut per a tot el personal de
l’Ajuntament del Prat.
DATA ACTA DE L’OBERTURA DELS CRITERIS AUTOMÀTICS: 11 de gener de 2021
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PROPOSTES ECONÒMIQUES PRESENTADES:
Empresa, NIF: MUNBY 2004, SL., amb CIF B-63582738, presenta una proposta
econòmica de 4.680€ (Iva exclòs) en la part fixa i, en la part variable, presenta els preus
següents:
Tipus

Preu ofert

b1) Preu revisió mèdica sencera
(inclou indicador de la Vitamina D)
b2) Preu revisió mèdica sencera
(sense indicador de la vitamina D)
b3) Preu de només analítica de sang
(inclou indicador de la vitamina D),
b4) Preu de només analítica de sang
(sense indicador de la vitamina D),
b5) Preu de revisió mèdica sense analítica

53,82€
43,82€
30€
20€
12€

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, FINS A UN MÀXIM DE 100
PUNTS:
El plec de condicions econòmic administratives que regeix la licitació objecte del present
informe estableix a la seva clàusula IV.5 els criteris bàsics de selecció.
El criteri avaluable de forma automàtica respon a la proposta econòmica presentada. La
puntuació de cada oferta presentada es valorarà segons la fórmula següent:
X= (oferta més econòmica x número de punts)/ oferta a valorarNo s’admetran
ofertes que no es trobin degudament complimentades en la seva totalitat.
Es considerarà que pot incórrer en preu anormal o desproporcionat el d’aquelles
ofertes de cada preu unitari que siguin 5 unitats percentuals per sota de la mitjana de
les ofertes presentades. La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica
de les ofertes admeses a la licitació, llevat de l’oferta més alta i la més baixa, que no es
tindran en compte per a l’esmentat càlcul. No obstant això, quan el nombre d’ofertes
admeses sigui inferior a 5, per calcular la mitjana es tindran en compte totes les ofertes i
en cas de presentar-se una sola oferta, quan sigui 7 unitats percentuals per sota del
pressupost màxim de cada preu unitari de licitació.
Vista l’acta de la reunió de la Mesa de contractació celebrada el passat 12 de gener de
2021 que s’incorpora a l’expedient en el qual es deixa constància dels licitadors
presentats al concurs l’admissió de les seves proposicions, seguidament es passa a
realitzar el corresponen estudi de les ofertes.A continuació es detalla la única oferta
presentada, expressada sense IVA:
MUNBY 2004, SL: 4.680€ (Iva exclòs) en la part fixa i, en la part variable, presenta els
preus següents:
Tipus

Preu ofert

b1) Preu revisió mèdica sencera
(inclou indicador de la Vitamina D)
b2) Preu revisió mèdica sencera

53,82€
43,82€
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(sense indicador de la vitamina D)
b3) Preu de només analítica de sang
(inclou indicador de la vitamina D),
b4) Preu de només analítica de sang
(sense indicador de la vitamina D),
b5) Preu de revisió mèdica sense analítica

30€
20€
12€

En ser l’única oferta presentada i com que aquesta és 7 unitats percentuals per sota del
pressupost màxim, es considera com a possibles preus anormals o desproporcionats. Per
aquest motiu s’ha requerit a aquesta empresa una justificació econòmica de l’oferta
presentada.
Pel que fa a la justificació presentada per MUMBY 2004, SL., l’empresa justifica en
un quadre resum les diferents partides desglossades en 1) costos salarials anuals de
Metge especialista en Medicina del treball, 2) Seguretat Social, 3) Dietes i locomoció, 4)
costos directes d’hores dedicades al contracte, pel que fa a la part fixa del contracte, i
d’altra banda, pel que fa a la part variable els justifica amb 5) costos indirectes
relacionats amb les revisions mèdiques i 6) benefici empresarial. Finalment, justifica els
preus presentats fent referencia a l’Acord Marc de Serveis de Prevenció de Riscos
Laborals Aliens (EXP. CCS 2019 2), en què el preu licitat i acceptat en la disciplina de
vigilància de la salut per MUNBY 2004, S.L és de 55 euros/hora. Aquest preu marca
el límit màxim amb el que poden ofertar els seus serveis als organismes que pertanyen
a l’Acord Marc CCS 2019 2.
MUNBY 2004, SL, en la seva oferta a l’Ajuntament del Prat de Llobregat ofereix un preu
total de 42,55€/ hora per l’especialitat de vigilància de la Salut col·lectiva. La dedicació
segons oferta acceptada a l’Acord Marc de 11 minuts / treballador / any per el càlcul
d’una mitja de mes de 600 treballadors i segons les necessitat de l’ajuntament
redactades en el punt 5.2 del Plec Tècnic en vigilància de la salut col·lectiva és d’una
dedicació de 110 hores, millorant en un 22,63% el preu màxim al que poden ofertar
els seus serveis.
En base a la justificació presentada per MUNBY, SL i de conformitat amb l’exposat,
s’informa que l’oferta lliurada, amb la reducció de preus per cadascuna de les partides,
ha estat explicada satisfactòriament, amb el detall de tots els costos. En aquest sentit,
tot i la reducció dels preus de sortida, es considera que hi ha marge de benefici
empresarial per admetre l’esmentada justificació.
Una vegada analitzada la normalitat de l’oferta i que ha estat satisfactòria, procedim a la
valoració definitiva dels criteris automàtics i que son els següents:
a) Descripció del criteri automàtic Oferta econòmica, fins a un màxim de 80 punts.
b) Descripció del criteri automàtic per campanyes addicionals: 2 punts per campanya
addicional, fins un màxim de 10 punts. L’empresa presenta un total de 5 campanyes
addicionals.
c) Descripció del criteri automàtic per accions formatives addicionals: 1 punt per cada
acció formativa, fins un màxim de 5 punts. L’empresa presenta un total de 5 formacions
addicionals.
d) Descripció del criteri automàtic en la formació del títol bàsic: per cada treballador
addicional 1 punt, fins un màxim de 5 punts. L’empresa afegeix 5 treballadors addicionals
a la formació.
Una vegada analitzada i valorada la proposta presentada, l’empresa que obté la
puntuació més alta ha estat: MUMBY 2004, S.L., CIF:B63592738, amb un total de 100
punts.
Davant dels antecedents, es proposa a l'empresa MUNBY 2004, S.L amb CIF B63592738
per haver obtingut la màxima puntuació, amb un import d'adjudicació de 4.680€/anuals
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en la part fixa, IVA exclòs (5.662,80€ d'IVA inclòs) i els preus establerts en la seva
oferta, en la part variable.
En el següent quadre es detallen les valoracions totals dels criteris automàtics:
SOBRE CRITERIS AUTOMÀTICS
CRITERIS, fins a un màxim de 100 punts
MUMBY, S.L
Criteri a), fins a 80 punts
80 punts
Criteri b) fins a 10 punts
10 punts
Criteri c) fins a 5 punts
5 punts
Criteri d) fins a 5 punts
5 punts
SUMA TOTAL
100 punts
“
La Mesa dona la seva conformitat, i a la vista de la proposta i de l’Informe de valoració
emès per la cap de serveis de Recurs Humans de data 17 de febrer de 2021, en compliment
del que disposa l’article 150 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, proposa a
l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de Servei de vigilància de la salut i
revisions mèdiques pel personal de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, a favor de
l’empresa Munby 2004, SL amb NIF núm:B-63582738.
S’ha comprovat el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores, efectuat el requeriment per
tal de presentar la documentació justificativa de les circumstàncies establertes a l’article
140 de la LLCSP, s’ha verificat el compliment dels requisits establerts i la constitució de la
garantia definitiva, de conformitat amb l’art. 150 de la LLCSP.
Comprovat el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores i s’ha donat compliment a
l’establert als articles 140 i 150 de la LLCSP en referència a la documentació acreditativa del
compliment de requisits previs a l’adjudicació.
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 10:15 hores del
dia 8 de març de 2021 i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe.

F_GRPFIRMA_PRESIDENT

F_GRPFIRMA_SECREACTA
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