Expedient: 20210818
Entitat: contractació conjunta entre les entitats Hospital de Sant Joan de Reus, SA; Gestió Comarcal
Hospitalària, SA; i Fundació Sagessa Salut (en liquidació)1
Tipus: servei
Procediment: obert
Tràmit: ordinari
Objecte: servei de neteja
RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ

Atès que en data 28 de maig de 2021 es va aprovar l’expedient de contractació conjunta
del servei de neteja, amb número d’expedient 20210818, el qual va ser dividit en tres (3)
lots:

Entitat de Dret Públic Salut Sant Joan de Reus Baix Camp – NIF Q 4300351 F

- LOT 1: dependències dels centres adscrits a l’entitat Hospital de Sant Joan de Reus,
SA.
- LOT 2: dependències del centre adscrit a l’entitat Gestió Comarcal Hospitalària, SA.
- LOT 3: dependències dels centres adscrits a l’entitat Fundació Sagessa Salut (en
liquidació).
Atès que en data 28 de maig de 2021 es va realitzar l’enviament de l’anunci de licitació
al Diari oficial de la Unió Europea; en data 31 de maig de 2021 es va procedir a publicar
l’anunci de licitació, al perfil de l’Hospital Sant Joan de Reus, SAM, a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat.
En l’anunci es va assenyalar que el termini de presentació de proposicions finalitzava el
dia 28 de juny de 2021.
El pressupost de licitació ascendia a 8.251.381,16 € (IVA exclòs) / 9.984.171,2 € (IVA
inclòs), distribuït entre els següents lots i següents anualitats:
- Lot 1: 6.100.164,64 € (IVA exclòs) / 7.381.199,21€ (IVA inclòs) per 2 anys de
vigencia.
- Lot 2: 1.064.834,52 € (IVA exclòs) / 1.288.449,77 € (IVA inclòs) per 2 anys de
vigencia.
- Lot 3: 1.086.382 € (IVA exclòs) / 1.314.522,22 € (IVA inclòs). per 2 anys de
vigencia.
Així mateix, el valor estimat del contracte ascendia a 18.153.038,55 € (IVA exclòs).

1

L’entitat Fundació Sagessa Salut (en liquidació) properament serà assumida per l’entitat de dret públic
Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp; l’entitat Hospital Sant Joan de Reus, SA ha estat assumida per Salut
Sant Joan de Reus – Baix Camp, i l’entitat Gestió Comarcal Hospitalària, SA ha estat assumida per l’entitat de
dret públic Salut Terres de l’Ebre.

Av. del Doctor Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 310 300 - Fax 977 308 484
www.hospitalsantjoan.cat
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El contracte preveu la possibilitat de prorrogar-se dos vegades en els lots 1,2 i 3, amb
una vigència d’1 any cada prorroga.
Atès que és un contracte de serveis, a l’empara del previst a l’article 17 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP).
Atès que la licitació s’ha tramitat per procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada.
Atès que finalitzat el termini de presentació d’ofertes, van presentar oferta les següents
empreses:
-

LOT 1: dependències dels centres adscrits a l’entitat Hospital de Sant Joan de
Reus, SA.
o
o
o
o
o
o

-

LOT 2: dependències del centre adscrit a l’entitat Gestió Comarcal Hospitalària,
SA.
o
o

-

MULTISERVEIS NDAVANT, S.L.
MULTIANAU, S.L.
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.
SACYR FACILITIES, S.A.
EULEN, S.A.
ISS FACILITY SERVICES, S.A.

FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.
ISS FACILITY SERVICES, S.A.

LOT 3: dependències dels centres adscrits a l’entitat Fundació Sagessa Salut (en
liquidació).
o
o
o
o
o
o

MULTISERVEIS NDAVANT, S.L.
L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, SAU
MULTIANAU, S.L.
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.
EULEN, S.A.
ISS FACILITY SERVICES, S.A.

Atès que en data 9 de juliol de 2021 la Mesa de contractació va celebrar l’acte intern
d’obertura del Sobre A, per la qualificació de la documentació general de les empreses
licitadores, acordant la seva admissió en sessió de data 15 de juliol de 2021.
Atès que en data 15 de juliol de 2021 la Mesa de contractació va procedir, en acte
públic, a l’obertura del Sobre B, que conté la documentació a valorar mitjançant criteris
d’adjudicació subjectes a judici de valor.
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Atès que en data 14 d’octubre de 2021 la Mesa de contractació va procedir a donar
compte del resultat de la valoració de la documentació a valorar mitjançant criteris
d’adjudicació basats en judici de valor, segons informes tècnics de data 8 d’octubre i 14
d’octubre de 2021, aprovats per la mesa en sessió de 14 d’octubre de 2021; i
seguidament es va realitzar l’obertura del sobre C, que conté la documentació a valorar
mitjançant criteris quantificables automàticament. En aquest acte, es fa constar la
següent classificació:
Respecte del lot 1:

Licitador

Criteris
subjectius

Criteris
objectius

Total

FERROVIAL SERVICIOS,
S.A.U.

38,42 Punts

58,69 Punts

97,11 Punts

SACYR FACILITIES, S.A

36,13 Punts

56,40 Punts

92,53 Punts

ISS FACILITY SERVICES,
S.A

40 Punts

52,29 Punts

92,29 Punts

EULEN, S.A.

36,21 Punts

52,51 Punts

88,72 Punts

MULTISERVEIS
NDAVANT, S.L.

33,01 Punts

53,25 Punts

86,26 Punts

MULTIANAU, S.L.

33,35 Punts

50,86 Punts

84,21 Punts

Criteris
subjectius

Criteris
objectius

Total

40 Punts

60 Punts

100 Punts

38,63 Punts

54,40 Punts

93,03 Punts

Criteris
subjectius

Criteris objectius

Total

40 Punts

60 Punts

100 Punts

36,07 Punts

53,78 Punts

89,85 Punts

34,65 Punts

54,57 Punts

89,22 Punts

Respecte del Lot 2:

Licitador
FERROVIAL SERVICIOS,
S.A.U.
ISS FACILITY SERVICES,
S.A
Respecte del lot 3:

Licitador
FERROVIAL SERVICIOS,
S.A.U.
MULTISERVEIS
NDAVANT, S.L.
L.D. EMPRESA DE
LIMPIEZA Y
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DESINFECCIÓN, SAU
ISS FACILITY SERVICES,
S.A
EULEN, S.A
MULTIANAU, S.L

37,28 Punts

51,45 Punts

88,73 Punts

30,82 Punts
30,94 Punts

51,92 Punts
51,72 Punts

82,74 Punts
82,66 Punts

Atès que en data 25 de d’octubre de 2021 es va fer el requeriment previ a les empreses
classificades en primer lloc per cada lot, per tal que presentessin la documentació prèvia
a l’adjudicació, segons allò que disposa el plec de clàusules i el plec de prescripcions
tècniques.
Atès que un cop presentada la documentació per l’empresa en termini, en data 15 de
novembre de 2021, la Mesa de contractació acorda fer un segon requeriment per
completar una documentació.
Atès que en data 17 de novembre de 2021 la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació presentada i es considera correcta.
Vist que en data 5 de gener de 2021, la Junta General de la societat Hospital Sant Joan
de Reus, SA –entitat cedent– va aprovar la cessió global de tot el seu actiu i passiu en
favor del seu únic soci l’entitat de dret públic Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp –
entitat cessionària– amb NIF Q4300351F, que adquirí en bloc la totalitat del patrimoni
de la primera per successió universal, de conformitat amb el projecte de cessió d’actius i
passius elaborat pel Consell d’Administració de l’Hospital Sant Joan de Reus, SA en data
5 de gener de 2021. A conseqüència de la cessió global, l’entitat cessionària quedà
subrogada en tots els drets i deures de l’entitat cedent, fet que determinà l’extinció de
l’Hospital Sant Joan de Reus, SA a efectes del dia 31 de maig de 2021, data que va
inscriure’s al Registre Mercantil l’escriptura de cessió. Per aquest motiu, la totalitat de
drets i deures que resultin de l’expedient de referència són transferits a l’entitat de dret
públic Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp, amb efectes des de l’1 de juny de 2021.
Vist que l’òrgan competent per formalitzar aquest contracte en nom de l’EDP SSJRBC és
el Gerent, segons disposa l’acord de nomenament i apoderament adoptat pel Consell
d’Administració de l’entitat en data 29 d’abril de 2021, elevat a públic pel notari de
Barcelona, el senyor Ginés-José Sánchez Amorós, en data 25 de maig de 2021, amb
número vuit-cents trenta-sis del seu protocol.
D’acord amb l’anterior i amb la proposta de la Mesa de Contractació, en virtut de les
competències que em correspon com a òrgan de contractació, RESOLC:
Primer.- ADJUDICAR el Lot 1: dependències dels centres adscrits a l’entitat Hospital de
Sant Joan de Reus, SA, de l’expedient 20210818, a l’empresa FERROVIAL SERVICIOS,
S.A.U., amb CIF A-80241789, d’acord amb les condicions recollides en el plec de
clàusules i en el plec de prescripcions tècniques, i pels motius que han estat exposats en
aquesta resolució i en les actes de la mesa de contractació, i pels imports i condicions
principals següents:

4/6

- Preu: Pressupost total de 5.347.417,82 € (IVA exclòs) / 6.470.375,56 € (IVA inclòs).
L’import anual és de 2.673.708,91 € (IVA exclòs).
- Percentatge de descompte a aplicar sobre el preu unitari màxim/m2 del servei, en
cas de modificació a l’alça:
o
o

Preu unitari màxim/m2: 34,03 € iva no inclòs.
Percentatge de descompte: 40%

Segon.- ADJUDICAR el Lot 2: dependències del centre adscrit a l’entitat Gestió Comarcal
Hospitalària, SA, de l’expedient 20210818 a l’empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.,
amb CIF A-80241789, d’acord amb les condicions recollides en el plec de clàusules i en el
plec de prescripcions tècniques, i pels motius que han estat exposats en aquesta
resolució i en les actes de la mesa de contractació, i pels imports i condicions principals
següents:
- Preu: Pressupost total de 1.027.798,60 € (IVA exclòs) / 1.243.636,31€ (IVA inclòs).
L’import anual és de 513.899,30 € (IVA exclòs).
- Percentatge de descompte a aplicar sobre el preu unitari màxim/m2 del servei, en
cas de modificació a l’alça:
o
o

Preu unitari màxim/m2: 32,66 € iva no inclòs.
Percentatge de descompte: 40%

Tercer.- ADJUDICAR el Lot 3: dependències dels centres adscrits a l’entitat Fundació
Sagessa Salut (en liquidació) de l’expedient 20210818, a l’empresa FERROVIAL
SERVICIOS, S.A.U. amb CIF A-80241789, d’acord amb les condicions recollides en el plec
de clàusules i en el plec de prescripcions tècniques, i pels motius que han estat exposats
en aquesta resolució i en les actes de la mesa de contractació, i pels imports i condicions
principals següents:
- Preu: Pressupost total de 957.596,38 € (IVA exclòs) / 1.158.691,62 € (IVA inclòs).
L’import anual és de 478.798,19 € (IVA exclòs).
- Percentatge de descompte a aplicar sobre el preu unitari màxim/m2 del servei, en
cas de modificació a l’alça:
o
o

Preu unitari màxim/m2: 46,13 € iva no inclòs.
Percentatge de descompte: 40%

Quart.- FORMALITZAR els contractes un cop transcorregut el termini mínim de quinze
dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la present notificació
d’adjudicació. A aquest efecte, es requerirà a l’empresa adjudicatària per a què
formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a
aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini anterior
esmentat sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que
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porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la
resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
Cinquè.- PUBLICAR l’anunci de la seva formalització al DOUE i en el perfil de contractant,
a l’empara del que disposen els articles 153 i 154 de la LCSP.
Sisè.- NOTIFICAR la present als licitadors que han participat en la licitació i publicar-la al
perfil del contractant de l’entitat.

Reus, a data de la signatura digital.

Anton Benet Català
Gerent
SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP
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