DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERGERIA, NETEJA I
MANTENIMENT DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE VALLIRANA.
Expedient: 1408.0003.2020 - 2020-118/1403 (expedient electrònic)
D'una part, la Sra. EVA MARIA MARTÍNEZ MORALES, alcaldessa de l'Ajuntament de Vallirana, les
circumstàncies personals del qual s’ometen per raó del càrrec, com a òrgan originari de contractació,
competència que té delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 547/2019, de 20 de
juny, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 de juliol de 2019 (“adjudicador”).
D'una altra part, el Sr. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA QUIRÓS, amb domicili a l'efecte de notificacions a
OURENSE, C/EMILIA PARDO BAZÁN, núm. 2, amb NIF núm. 44049590J, en representació de l'Entitat
PRINTES SECURITY ADVICE, S.L., amb CIF núm. B32462491 i correu electrònic a efectes de
notificacions FRANCISCOQUIROS@PRINTES.ORG (“adjudicatari”).
La finalitat d’aquest document és formalitzar el contracte de serveis de consergeria, neteja i manteniment
del pavelló municipal de Vallirana. La forma d'adjudicació de contracte ha estat mitjançant el procediment
obert, en el qual tot empresari interessat ha pogut presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte s’ha realitzat utilitzant diversos criteris d'adjudicació sobre la base de la millor
relació qualitat-preu, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2021, segons
es desprèn dels següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. La Junta de Govern Local celebrada 16 de juliol de 2020 va aprovar l’expedient i els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació de serveis de
consergeria, neteja i manteniment del pavelló municipal de Vallirana, mitjançant procediment obert,
utilitzant diversos criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
El termini del contracte és de dos anys a comptar des de l’endemà de la seva signatura. El termini inicial
del contracte no es podrà prorrogar.
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet
l’Ajuntament, és el de 188.410,83 € (IVA INCLÒS).
SEGON. Publicat l’anunci de licitació al perfil del contractant i transcorregut el termini de 15 dies, es van
presentar les següents proposicions:
La mesa de contractació de data 6 d’agost de 2020 va declarar admeses les proposicions següents:
Denominació social
DNI/NIF
_____________________________________________________________________________
PRINTES SECURITY ADVICE, S.L.

B32462491
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NETEJA I MANTENIMENT D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS, S.L.

B65727190

Posteriorment es va procedir a l’obertura que reflectia els criteris amb judici de valor
LICITADOR
DNI/NIF
_____________________________________________________________________________
PRINTES SECURITY ADVICE, S.L.
NETEJA I MANTENIMENT D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS, S.L.

B32462491
B65727190

Es va observar que l’oferta del licitador NETEJA I MANTENIMENT D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS, S.L.
continguda en el sobre B, pel que fa als dos lots, no està signada, per la qual cosa es va requerir al
licitador a que procedís a realitzar l’esmena.
El licitador NETEJA I MANTENIMENT D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS, va presentar en temps i forma
l’esmena requerida.
TERCER. El dia 5 de novembre de 2020, es va reunir novament la Mesa de contractació i a la vista de
l’informe de valoració tècnica s’obté el següent resultat:
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Posteriorment la Mesa va procedir a l’obertura i examen dels arxius electrònics corresponents al sobre
que conté els criteris la valoració dels quals depèn de criteris automàtics, i es va entregar la
documentació al tècnic competent per tal que en pogués realitzar un informe amb la seva valoració.
En data 19 de novembre de 2020 es celebra una nova Mesa de Contractació, i a la vista de l’informe de
valoració tècnica s’obté el següent resultat amb la proposta de classificació decreixent, en virtut del que
estableix l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:
- Lot 1 de consergeria i manteniment
PRINTES SECURITY ADVICE SL
Sobre B Criteris que depenen judici de valor
Sobre C Oferta económica i criteris automàtics
TOTAL PUNTS

PUNTUACIÓ
14
75
89

MN Manteniment i Neteja
Sobre B Criteris que depenen judici de valor
Sobre C Oferta económica i criteris automàtics
TOTAL PUNTS
-

PUNTUACIÓ
23,5
34,20
57,70

Lot 2 de neteja
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PRINTES SECURITY ADVICE SL
Sobre B Criteris que depenen judici de valor
Sobre C Oferta económica i criteris automàtics
TOTAL PUNTS

PUNTUACIÓ
13,5
75
88,5

MN Manteniment i Neteja
Sobre B Criteris que depenen judici de valor
Sobre C Oferta económica i criteris automàtics
TOTAL PUNTS

PUNTUACIÓ
22,5
7,95
30,45

Per tant, es va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte tant del lot 1 (consergeria i
manteniment) com del lot 2 (neteja) a la mercantil PRINTES SECURITY ADVICE, S.L. , amb NIF.
B32462491, per haver presentat les millors ofertes, previ requeriment de la documentació justificativa del
compliment dels requisits previs a què fa referència l'article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com de disposar
efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte
conforme a l'article 76.2, i d'haver constituït la garantia definitiva
QUART. En data 10 de desembre de 2020 la junta de Govern Local acorda la classificació per ordre
decreixent proposada per la mesa de contractació de data 19 de novembre de 2020 i requerir al licitador
que havia presentat les ofertes amb més puntuació pels lots 1 i 2, PRINTES SECURITY ADVICE S.L.,
amb NIF. B32462491 perquè dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en
què hagués rebut el requeriment, presentés la documentació justificativa del compliment dels requisits
previs a què fa referència l'article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com de disposar efectivament dels mitjans
que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2, i
d'haver constituït les garanties definitives per import de:
LOT 1 - Consergeria i manteniment
Preu ofertat
79.493,40 €

Garantia definitiva (5%)
3.974,67 €

LOT 2 - Neteja
Preu ofertat
70.334,00 €

Garantia definitiva (5%)
3.516,70 €

PRINTES SECURITY ADVICE S.L., presenta en temps i forma la documentació requerida.
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PRINTES SECURITY ADVICE, S.L., va presentar en temps i forma la documentació requerida.
CINQUÈ. A la vista de la documentació presentada pel licitador requerit, la Junta de Govern Local
celebrada el dia 10 de juny de 2021 va adjudicar al licitador PRINTES SECURITY ADVICE S.L., amb NIF.
B32462491, el contracte de serveis de consergeria, neteja i manteniment del pavelló municipal de
Vallirana:
-

Lot 1 de consergeria i manteniment, per un import de 79.493,40 euros, més 16.693,61 euros
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

-

Lot 2 de neteja per un import de 70.334,00 euros, més 14.770,14 euros corresponents a l'Impost
sobre el Valor Afegit, i convenint ambdues parts, que es reconeixen competència i capacitat per
contractar, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el present contracte serveis, el formalitzen en aquest
document administratiu, conforme a les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA. PRINTES SECURITY ADVICE S.L., amb NIF. B32462491, es compromet a la realització del
contracte de serveis de consergeria, neteja i manteniment del pavelló municipal de Vallirana, Lot 1
(consergeria i manteniment ) i Lot 2 (neteja), d’acord amb l’oferta presentada, el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques, que accepta incondicionalment i sense
reserves mitjançant la seva signatura en aquest acte.
SEGONA. L’adjudicació del contracte és pels imports de:

-

Lot 1 de consergeria i manteniment, per un import de 79.493,40 euros, més 16.693,61 euros
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

-

Lot 2 de neteja, per un import de 70.334,00 euros, més 14.770,14 euros corresponents a l'Impost
sobre el Valor Afegit, amb el següent desglossament i amb càrrec a la següent aplicació pressupostària:

-

452/34201/21200 – PAVELLÓ-CONTRACTE MANTENIMENT REP/MANT/CONSERVACIÓ.

2021
14 juny-31
desembre
Lot 1 Consergeria i
manteniment
Lot 2 - Neteja
TOTAL

Total anual (IVA
inclòs)
24.316,53 €
21.853,77 €
46.170,30 €
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2022
12 mesos
Lot 1 Consergeria i
manteniment
Lot 2 - Neteja
TOTAL

2023
1 gener-14 juny
Lot 1 Consergeria i
manteniment
Lot 2 - Neteja
TOTAL

TOTAL
CONTRACTE
Lot 1 Consergeria i
manteniment
Lot 2 - Neteja
TOTAL

Total anual (IVA
inclòs)
47.929,46 €
42.234,27 €
90.163,73 €

Total anual (IVA
inclòs)
23.941,02 €
21.016,10 €
44.957,12 €

Total (IVA inclòs)
96.187,01 €
85.104,14 €
181.291,15 €

TERCERA. El termini del contracte és de dos anys a comptar des de l’endemà de la seva signatura.
El termini inicial del contracte no es podrà prorrogar.
Quan en acabar el contracte no s’hagués formalitzat el nou que garanteixi la continuïtat de la prestació com
a conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per l’òrgan de contractació
produïdes en el procediment d’adjudicació i existeixin raons d’interès públic per no interrompre la prestació,
es podrà prorrogar el contracte originari (objecte d’aquest plec) fins que comenci l’execució del nou
contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar les restants condicions del
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contracte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de
tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari.
QUARTA. Per tot allò no previst en aquest document contractual, serà aplicable la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; supletòriament s'aplicaran les restants
normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb el que es disposa en l'article 27.1.a) de
la Llei 9/2018, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Les signatures electròniques serveixen com a acreditació del lloc i data de l’esmentada formalització.

Orense, a 11 de juny de 2021

Fdo: Francisco José García Quirós
Administrador
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