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Districte de Nou Barris
Departament de Serveis Jurídics i Secretaria
Pl. Major de Nou Barris, 1
08042 Barcelona
93 291 68 00
www.bcn.cat/noubarris

ACTA D’OBERTURA DE SOBRE NÚM.2
(CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA)
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
CONTRACTE 19000509

A la Seu del Districte de Nou Barris, el dia 7 de març de 2019, a les 09:15 hores, es constitueix la Mesa
de contractació presidida per la Directora de serveis Generals, Sra. Marta Rubio Alcañiz, amb
assistència dels vocals: el Sr. Francesc pera Soriano, Cap del departament de Recursos Interns, el Sr.
Ricardo Fernández Aranda, secretari delegat del Districte de Nou Barris, actuant com a secretari de la
Mesa i el Sr. Xavier Olivé Sánchez, Interventor- Delegat.
Així mateix assisteixen la Sra. Brenda Pina, coordinadora de l’empresa FUTUR JUST, EI i la Sra.
Encarnació Gonzalez, directora de servei de l’empresa ENGRUNES RECUPERACIÓ I MANTENIMENT
EI, SLU.
Amb caràcter previ a la obertura del sobre 2 relativa a les ofertes econòmiques presentades per les
empreses licitadores, el secretari informa públicament als assistents que vista la documentació
continguda al SOBRE 1 presentat per les dues empreses en sessió de la mesa de 7 de març de 2019
celebrada a les 9 hores s’ha detectat que la declaració responsable presentada per l’empresa FUTUR
JUST EI conté una contradicció que cal subsanar en tant que la mateixa afirma que l’empresa
licitadora:

−

compleix amb l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica

−

es basa en les capacitats d’altres entitats per acreditar la solvència necessària per
subscriure aquest contracte.

Mentre que aquesta contradicció no sigui subsanada o complimentada amb l’ANNEX expressament
requerit per al cas de que l’empresa es basi les capacitats d’altres entitats per acreditar la solvència no
es pot procedir a la obertura del SOBRE 2 PROPOSICIÓ ECONÒMICA.
Informada la representant de l’empresa FUTUR JUST EI i amb la conformitat de la representant de
l’empresa ENGRUNES EI SLU, als efectes de poder celebrar l’acte públic d’obertura del SOBRE 2, la
mesa acorda suspendre l’acte per tal de que es procedeixi a la subsanació de la declaració
responsable.
A les 9:44 hores la documentació es presenta signada electrònicament pel representant de l’empresa
FUTUR JUST EI mitjançant correu electrònic fent constar que l’empresa FUTUR JUST “compleix amb
l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica”.
Comprovada la correcció de la declaració responsable, es reprèn l’acte públic i es procedeix a
l’obertura de la plica del sobre núm. 2, documentació dels criteris avaluables en base a criteris
automàtics, rebuda por optar a la licitació pública convocada per adjudicar el contracte que es detalla a
continuació:
Expedient: 19-01-00001 contracte: 19000509; objecte: Servei de consergeria i altres serveis de
suport a la Seu del Districte de Nou Barris reservat a empreses d’inserció amb mesures
d’eficiència social. Import màxim licitació: 26.368,95€
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Marta Rubio Alcañiz el dia 04/04/2019 a les 13:15, que informa;
Ricardo Fernandez Aranda el dia 04/04/2019 a les 13:43, que informa.
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Seguidament s’indica l’empresa que participa en el present procés de licitació i la oferta econòmica
que presenta que és llegida per la presidenta de la Mesa de contractació resultant el següent:

Empresa

Oferta presentada
(€ sense IVA inclòs)

FUNDACIÓ FUTUR JUST, S.L

13,358€

ENGRUNES EI SLU

13 €

EXPERIÈNCIA
ENTRE 12 I 24
MESOS
ENTRE 12 I 24
MESOS

FREQÛÈNCIA
COORDINACIÓ
MENSUAL
MENSUAL

REDUCCIÓ
TEMPS
SUBSTITUCIÓ
ENTRE 6 I 24
HORES
ENTRE 1 I 6
HORES

INCREMENT
SALARIAL
14.213,67€
13.937,92€

Un cop acomiadades les representants de les empreses licitadores els membres de la mesa, en base a
les ofertes presentades i en aplicació dels criteris de valoració indicats en la clàusula 10 PCAP,
elaboren el següent quadre de puntuacions:

EMPRESA

OFERTA ECONÒMICA PROPOSTA COORDINACIO

TEMPS SUBSTITUCIÓ

EXPERIÈNCIA
ACREDITADA

OFERTA SALARIAL

TOTAL

Engrunes Recuperació i Manteniment
Empresa d'Inserció, SLU

3,50

1,50

1,00

1,25

0,41

7,66

Futur Just EI

1,87

1,50

0,50

1,25

1,00

6,12

D’acord amb la puntuació obtinguda la mesa de contractació proposa per unanimitat adjudicar el
contracte 19000509 que té per objecte els Serveis de consergeria i altres de suport a la seu del districte
de Nou Barris reservat a empreses d’inserció i amb mesures socials a l’empresa ENGRUNES
RECUPERACIÓ I MANTENIMENT EI SLU (B-64200264) per import màxim de 26.368,95€ IVA inclòs
per ser la oferta més avantatjosa.
De tot el que s’estén la present acta que signen la Presidenta i el Secretari.

La Presidenta de la Mesa,

El Secretari,

Marta Rubio Alcañiz

Ricardo Fernández Aranda
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