Àrea de Drets Socials
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE núm. 21000101L01
Codi
de
contracte

Import

21000101L01

Descripció

Vigilància de la salut

279.808,16 euros
(IVA inclòs)

REUNITS:
D’una banda, la Sra. Lidia Garcia Chicano, en nom i representació de l’Institut Municipal de Serveis Socials, en ús de les facultats
delegades per la Presidència de l’IMSS en data 17-06-2019, assistida en aquest acte per la Sra. Rosa Martin Niubó secretaria
delegada de l’Institut, per delegació de la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona, segons atribucions conferides en data de
4 de Març de 2019, d’acord amb el que disposen l’article 92 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
l’article 3 del R.D. 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, així com la de trasllat d’acords o resolucions, prevista en l’article 192.2 del R.D 2568/1986, de 28 de Novembre, pel
que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
D’altre part, el senyor Jose Luis Baguer Bascuas, amb DNI núm. 17735136C, en representació de l’empresa MAS PREVENCIÓN,
Servicio de Prevención S.L.U., amb NIF B99083404, segons consta acreditat a l’expedient de referència.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats necessàries per contractar i obligar-se i
MANIFESTEN:
Que per resolució de la Gerència de l’lMSS:
“EXCLOURE de la licitació del contracte 21000101 (lot 1) que té per objecte la prestació dels serveis de vigilància de la salut així
com la gestió i seguiment dels casos dels treballadors/es vulnerables i que hagin donat positiu per prova o hagin estat
diagnosticats de CODIV-19 i dels contactes estrets a l’àmbit laboral, i suport a l’activitat preventiva (avaluacions de riscos, plans
d’emergència i informes puntuals d’equipaments) amb mesures de contractació pública sostenible (expedient 20210105), a
l’empresa GESEME 1996, SL., amb NIF B61193124, atès que va presentar la seva proposició mitjançant la Plataforma de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya en comptes de la Plataforma de contractació electrònica de l’Ajuntament de
Barcelona, tal com preveu la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars.
ACCEPTAR la justificació presentada per la mercantil Mas Prevención, Servicio de Prevención, S.L. amb NIF B99083404, en
relació a les seves ofertes econòmiques (lots 1 i 2) que es consideraven presumptament anormals o desproporcionades.
ADJUDICAR el lot 1 del contracte núm. 21000101 a la mercantil Mas Prevención, Servicio de Prevención, S.L., amb una durada de
2 anys comptadors a partir de la data que es fixi en la formalització del contracte, pels següents imports, d’acord amb els preus
unitaris ofertats:
- LOT 1 (vigilància de la salut): 279.808.16 euros, IVA inclòs, d’acord amb el següent desglossament:
-Pel preu global: 25.680 euros al tipus impositiu del 21 %: 31.072,80 euros, IVA inclòs.
-Per la part corresponent als preus unitaris: 248.735,36 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament:
-Formació anual: 2.980,04 euros al tipus impositiu del 21 %: 3.605,85 euros, IVA inclòs.
-Vacunes: 14.690,05 euros al tipus impositiu del 4 %: 15.277,65 euros, IVA inclòs.
-Reconeixements mèdics, serologies i PSA: 229.851,86 euros, exempt d’IVA.
havent constituït l’adjudicatari garantia per la quantitat total de 13.660,09 euros: 5% del preu global ofertat, l’IVA exclòs (1.284
euros), i 5% del pressupost net corresponent a la part de preus unitaris (12.376,09 euros).
DISPOSAR LA DESPESA del contracte 21000101 a favor de la mercantil Mas Prevención, Servicio de Prevención, S.L. amb NIF
B99083404, i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0100 22711 23151, pels següents imports màxims:
- LOT 1 (vigilància de la salut): 279.808,16 euros, IVA inclòs, d’acord amb els preus unitaris ofertats i amb el següent
desglossament:
-Pel preu global: 25.680 euros al tipus impositiu del 21 %: 31.072,80 euros, IVA inclòs.
-Per la part corresponent als preus unitaris: 248.735,36 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament:
-Formació anual: 2.980,04 euros al tipus impositiu del 21 %: 3.605,85 euros, IVA inclòs.
-Vacunes: 14.690,05 euros al tipus impositiu del 4 %: 15.277,65 euros, IVA inclòs.
-Reconeixements mèdics, serologies i PSA: 229.851,86 euros, exempt d’IVA.
i amb el següent desglossament:
- Exercici 2021: 69.952,04 euros, IVA inclòs.
- Exercici 2022: 139.904,08 euros, IVA inclòs, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient.
- Exercici 2023: 69.952,04 euros, IVA inclòs, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient.
ALLIBERAR, per a lot 1, la quantitat de 6.845,51 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a l’aplicació
pressupostària 0100 22711 23151 i als corresponents pressupostos, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
d’1.711,38 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021; un import (IVA inclòs) de 3.422,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2022; un import (IVA inclòs) d’1.711,38 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023.
FORMALITZAR el lot 1 contracte núm. 21000101 (expedient 20210105), en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del
següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies
hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió.
NOTIFICAR la present resolució als licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil de contractant i en el DOUE.
DONAR COMPTE a la Comissió de Govern”

Àrea de Drets Socials
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

ACORDEN:
FORMALITZAR en document administratiu el contracte 21000101L01 que té per objecte Vigilància de la salut de l’Institut Municipal de
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
Les parts s’obliguen a complir les obligacions derivades del contracte d’acord amb totes i cadascuna de les clàusules contingudes al
plec de condicions regulador del contracte, així com a les característiques de la proposició que van ser determinants de l’adjudicació al
seu favor i que consten a la documentació acreditativa dels criteris de valoració establerts al plecs de condicions que consta en
l’expedient.
Havent llegit aquest document i assabentats del seu contingut, les parts interessades, com a prova de conformitat i acceptació, signen
el present document. El contracte iniciarà la seva execució el dia 11 de Novembre de 2021.
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