RESOLUCIÓ OG 92/2018

Resolució d’adjudicació del contracte pel servei de neteja de la residència per a gent gran, la
residència assistida i centre de dia, i la unitat de convivència d’Esparreguera, Can Comelles,
centre gestionat per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.
En data 3 de setembre de 2018, el Director General de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social
de Catalunya, S.L., en endavant, SUMAR, S.L., va aprovar, mitjançant resolució OG 70/2018,
l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques
particulars reguladors del contracte de referència. Així mateix va declarar que la forma
d’adjudicació escollida per a seleccionar el contractista és el procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada.
En data 5 de setembre de 2018 es va publicar l’anunci de licitació al perfil de contractant de
SUMAR, S.L., així com el plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars
que regia el procediment contractual; i en data 14 de setembre de 2018 es va publicar l’anunci
de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
Una vegada passat el termini de presentació d’ofertes, les empreses participants admeses al
procediment licitatori són:
‐
‐

GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L.U.
SIRSA, SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L.U.

El 24 de novembre de 2018, la mesa de contractació procedeix a l’obertura del sobres A de la
proposició, referit a la documentació administrativa acreditativa del compliment dels requisits
legals per a contractar amb SUMAR, S.L.. Qualificada aquesta documentació, la mesa acorda
per unanimitat que la documentació presentada per l’empresa licitadora no és conforme als
requeriments de la clàusula onzena del plec de clàusules administratives particulars reguladors
del contracte de referència i atorga un termini de tres dies hàbils per tal d’esmenar la
informació continguda al sobre A. Ambdues empreses, dins el termini sol∙licitat, esmenen la
informació.
El 31 d’octubre de 2018, la mesa de contractació procedeix a l’obertura del sobre B de les
proposicions, referit als criteris ponderables mitjançant criteris subjectes a judicis de valor, i
que és el següent:
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Valoració d’una memòria tècnica, que tindrà un extensió màxima de 50 pàgines numerades,
per l’anvers i pel revers del full, amb un índex de continguts i que contindrà, com a mínim, els
següents apartats que seran puntuats:
PUNTUACIÓ MÀXIMA
PARCIAL

CONCEPTE
1. Programa de treball

PUNTUACIÓ MÀXIMA
TOTAL
47

1.1. Proposta de supervisió i/o coordinació.

15

1.2. Proposta de procediment de control de
qualitat, sistemàtica d’observacions i altres
paràmetres, d’acord amb el Plec de
Prescripcions tècniques.

15

1.3. Proposta d'horari concret assignat a les
tasques que integren el plec.

12

1.4. Proposta de cobertura de baixes.

5

2. Proposta de serveis complementaris no
inclosos en el Plec de prescripcions
tècniques
2.1. Altes millores proposades pel licitador.
(com ara propostes relacionades amb la
millora del servei descrit al Plec de
Prescripcions Tècniques)
TOTAL

2

2

49 punts

Per cadascun dels conceptes a valorar, la puntuació s’atorgarà de la següent manera:
-

0% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts no s’ajusten gens al criteri o no es presenta documentació suficient per a
valorar‐lo.

-

25% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera insuficient al criteri.

-

50% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera suficient al criteri.
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-

75% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera notable al criteri.

-

100% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera excel∙lent al criteri.

Realitzada aquesta valoració, es procedeix a puntuar la memòria de les empreses admeses en
aquesta licitació:
1. GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L.U.
En relació a la proposta de supervisió i/o coordinació, s’atorguen 11,25 punts d’un total de 15
punts, atès que la Mesa considera que els elements oferts s’ajusten de manera notable al
criteri.
Respecte del segon apartat del programa de treball, la proposta de procediment de control de
qualitat, sistemàtica d’observacions i altres paràmetres, d’acord amb el PPT, s’atorguen
11,25 punts d’un total de 15 punts, perquè la Mesa considera que els elements oferts
s’ajunten de manera notable al criteri.
En relació a l’apartat 1.3 del programa de treball, la proposta d’horari concret assignat a les
tasques que integren el plec, la Mesa atorga 0 punts d’un total de 12 punts, atès que
considera que els elements oferts s’ajusten de manera insuficient al criteri. Aquesta puntuació
atén a que la proposta horària no s’ajusta a les 168 hores que recull el Plec de prescripcions
tècniques.
El següent apartat a puntuar és la proposta de cobertura de baixes, que obté 2,5 punts d’un
total de 5 punts, perquè la Mesa considera que els elements oferts s’ajusten de manera
suficient al criteri, ja que no indica un termini concret per la cobertura de baixes.
Per últim, pel que fa a la proposta de serveis complementaris no inclosos en el Plec de
prescripcions tècniques, referent a altres millores proposades pel licitador, GRUPO NORTE
obté 2 punts d’un total de 2 punts, atès que la Mesa valora que els elements oferts s’ajusten
de manera excel∙lent al criteri.
2. SIRSA, SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L.U.
En relació a la proposta de supervisió i/o coordinació, s’atorguen 15 punts d’un total de 15
punts, atès que la Mesa considera que els elements oferts s’ajusten de manera excel∙lent al
criteri.
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Respecte del segon apartat del programa de treball, la proposta de procediment de control de
qualitat, sistemàtica d’observacions i altres paràmetres, d’acord amb el PPT, s’atorguen
11,25 punts d’un total de 15 punts, perquè la Mesa considera que els elements oferts
s’ajunten de manera notable al criteri.
En relació a l’apartat 1.3 del programa de treball, la proposta d’horari concret assignat a les
tasques que integren el plec, la Mesa atorga 0 punts d’un total de 12 punts, atès que
considera que els elements oferts s’ajusten de manera insuficient al criteri. Aquesta puntuació
atén a que la proposta horària no s’ajusta a les 168 hores que recull el Plec de prescripcions
tècniques.
El següent apartat a puntuar és la proposta de cobertura de baixes, que obté 5 punts d’un
total de 5 punts, perquè la Mesa considera que els elements oferts s’ajusten de manera
excel∙lent al criteri.
Per últim, pel que fa a la proposta de serveis complementaris no inclosos en el Plec de
prescripcions tècniques, referent a altres millores proposades pel licitador, SIRSA obté 2
punts d’un total de 2 punts, atès que la Mesa valora que els elements oferts s’ajusten de
manera excel∙lent al criteri.

El 21 de novembre de 2018, la mesa de contractació tenia previst procedir a l’obertura de les
proposicions ponderables de forma automàtica (sobre C). No obstant, la Sra. Mercè Mas Raja,
assistent a l’acte, en representació de l’empresa SIRSA, SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L.U.,
demana aclariments en relació a l’acta d’obertura del sobre B (concretament, en relació al
criteri de valoració 1.3 “Proposta d’horari concret assignat a les tasques que integren el plec”).
Per aquest motiu, la mesa de contractació acorda no procedir a l’obertura del sobre C i
concedir tres dies hàbils per tal que les empreses puguin aclarir les proposicions contingudes al
l’apartat mencionat del sobre B.

El 28 de novembre de 2018, la mesa de contractació procedeix a l’obertura de les proposicions
ponderables de forma automàtica (sobre C), però vist que ambdues empreses, dins el termini
de temps establert, presenten els corresponents escrits d’aclariment, una vegada analitzats, es
considera necessari fer una correcció de puntuacions, de manera que a l’apartat 1.3 del
quadre de criteris dependents d’un judici de valor, titulat “Proposta d’horari concret assignat a
les tasques que integren el plec”, a l’empresa GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE
SERVICIOS, S.L.U., se li han d’atorgar 8 punts sobre un total de 12 punts, en comptes de 0
punts sobre un total de 12 punts; i a l’empresa SIRSA, SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L.U., se li

4
CON‐PO 11/2018

han d’atorgar 12 punts sobre un total de 12 punts, en comptes de 0 punts sobre un total de 12
punts. En base a aquestes noves puntuacions, la taula queda estructurada de la següent
manera:
GRUPO
NORTE

SIRSA

1.1. Proposta de supervisió i/o coordinació.

11,25

15

1.2. Proposta de procediment de control de qualitat, sistemàtica
d’observacions i altres paràmetres, d’acord amb el Plec de Prescripcions
tècniques.

11,25

11,25

1.3. Proposta d'horari concret assignat a les tasques que integren el plec.

8

12

2,5

5

CONCEPTE
1. Programa de treball

1.4. Proposta de cobertura de baixes.

2. Proposta de serveis complementaris no inclosos en el Plec de prescripcions tècniques
2.1. Altes millores proposades pel licitador. (com ara propostes
relacionades amb la millora del servei descrit al Plec de Prescripcions
Tècniques)
TOTAL

2

2

35

45,25

A continuació, la Mesa de contractació procedeix a comprovar la proposta dels licitadors i a
avaluar‐les amb els criteris d’adjudicació establerts a la clàusula I (sobre C) del plec de
clàusules administratives regulador d’aquest procediment i que és el següent:
A) Preu. Fins a un màxim de 31 punts.
Es calcularà la baixa de cada oferta respecte del pressupost de licitació (IVA no inclòs), i
s’atorgarà la màxima puntuació a la que representi la major baixa econòmica. La resta de
proposicions rebran una puntuació proporcional a la baixa respecte la que representi la major
baixa econòmica. La fórmula per obtenir la puntuació serà la següent:

PXMenor = P = 31
PXi = XMenor . 31 / Xi
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El fet d’expressar incorrectament o insuficientment les ofertes es valorarà en zero punts. A
efectes de càlcul de la puntuació de cadascun dels criteris, els licitadors que obtinguin
puntuació zero en el criteri corresponent s’exclouran de la mitjana.
B) Millora de les hores de servei setmanals Fins a 10 punts.
MILLORA D'HORES SETMANALS DE SERVEI DE NETEJA
Increment de 5 hores

2 punts

Increment de 10 hores

5 punts

Increment de 15 hores

7 punts

Increment de 20 hores

10 punts

C) Millora de les hores setmanals de bugaderia Fins a 5 punts
MILLORA D'HORES SETMANALS DE SERVEI DE BUGADERIA
Increment d’1 hora

1 punts

Increment de 2 hores

2 punts

Increment de 3 hores

3 punts

Increment de 4 hores

4 punts

Increment de 5 hores

5 punts

D) Millora de les hores setmanals de jardineria Fins a 5 punts
MILLORA D'HORES SETMANALS DE SERVEI DE JARDINERIA
Increment d’1 hora

1 punts

Increment de 2 hores

2 punts

Increment de 3 hores

3 punts

Increment de 4 hores

4 punts
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Increment de 5 hores

5 punts

Pel que fa a l’empresa GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L.U.,
aquesta ofereix un preu/hora de 15,07€, de manera que se li atorguen 31 punts sobre un total
de 31 punts, al ser l’empresa que ofereix millor oferta econòmica.
Pel que fa a les millores, aquesta rep una puntuació de 0 punts sobre un total de 20 punts, ja
que no n’ofereix cap.

Pel que fa a l’empresa SIRSA, SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L.U., aquesta ofereix un preu/hora
de 15,25€, de manera que aplicant la fórmula anteriorment assenyalada, se li atorguen 30,63
punts sobre un total de 31 punts.
Pel que fa a les millores aquesta rep una puntuació de 0 punts sobre un total de 20 punts, ja
que no n’ofereix cap.

Vistos els criteris d’adjudicació, els que depenen d’un judici de valor (acta obertura del sobre
B) i els que depenen de l’aplicació d’una fórmula automàtica, les puntuacions totals de les
empreses són les que es desprenen a continuació:
CONCEPTE

GRUPO NORTE

SIRSA

Proposta de supervisió i/o coordinació.

11,25

15

Proposta de procediment de control de qualitat, sistemàtica
d’observacions i altres paràmetres, d’acord amb el Plec de
Prescripcions tècniques.

11,25

11,25

8

12

2,5

5

Altes millores proposades pel licitador. (com ara propostes
relacionades amb la millora del servei descrit al Plec de
Prescripcions Tècniques)

2

2

Preu

31

30,63

Millores

0

0

Proposta d'horari concret assignat a les tasques que integren el
plec.
Proposta de cobertura de baixes.
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TOTAL

66

75,88

Mitjançant resolució OG 82/2018, de data 30 de novembre de 2018, es requereix a l’empresa
SIRSA, SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L.U., perquè en el termini corresponent presenti la
documentació assenyalada en la clàusula setzena del plec de clàusules administratives
particulars, en els termes dels articles 140 de la LCSP.
En data 17 de desembre de 2018, SIRSA, SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L.U., presenta
correctament, en temps i forma, la documentació requerida (E/001038‐2018).
Als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designa a com a persona responsable del contracte el
senyor Salvador Peña Romero, responsable de l’àrea d’administració i finances de SUMAR, S.L.
Fonaments de dret
‐

‐

‐
‐

Article 62 de la Llei 09/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic, pel que fa a la designació del responsable del
contracte.
Article 150 de la Llei 09/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic, pel que fa a la classificació de les ofertes i
l’adjudicació del contracte.
Article 151 de la Llei 09/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic, pel que fa a la notificació de l’adjudicació.
Article 153 de la Llei 09/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic, pel que fa a la formalització del contracte.

Vist que a l’expedient hi consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 150 i
concordants de la LCSP per a procedir a l’adjudicació del contracte i en ús de les atribucions
que em confereix la legislació vigent de règim local, els Estatuts de SUMAR, S.L.,
DISPOSO
Primer.‐ Adjudicar el contracte pel servei de servei de neteja de la residència per a gent gran,
la residència assistida i centre de dia, i la unitat de convivència d’Esparreguera, Can Comelles,
centre gestionat per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., a l’empresa
SIRSA, SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L.U., amb CIF núm. B65254005, per un import de
133.224,00€, IVA no inclòs, d’acord amb els preus oferts, i d’acord amb els fets i fonaments de
dret invocats.
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Segon.‐ Citar al representat de l’empresa adjudicatària perquè dins el termini màxim de quinze
dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, formalitzi el corresponent
contracte.
Tercer.‐ Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de SUMAR, Serveis Públics
d’Acció Social de Catalunya, S.L.
Quart.‐ Designar com a responsable del contracte, el senyor Salvador Peña Romero,
responsable de l’àrea d’administració i finances de SUMAR, S.L.
Cinquè.‐ Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant de SUMAR, S.L.,
d’acord amb l’article 154.1 de la Llei 09/2018, de 8 de novembre, que aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic, i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
Sisè.‐ Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
Girona, 18 de desembre de 2018
EL PRESIDENT DE SUMAR, P.D.
EL DIRECTOR GENERAL DE SUMAR, S.L.
(Acord Consell d'Administració de
data 12 de març de 2009)
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