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LC/CA/CF Exp. 2020/0009722

A les 10 hores del dia 8 de juliol de 2020, es constitueix convocats en legal forma els seus
membres, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, de forma telemàtica,
que resta presidida pel Sr. Carles Barnés Garcia, cap del Servei de Contractació de la
Diputació de Barcelona i pels vocals: per la Sra. Isidra Guardiola Salinas, com a delegada
de la secretària general, per la Sra. Anna Piulachs Cartes, com a delegada de l’Interventor
general, per la Sra. Silvia Carbonell Basté Directora-Gerent del Centre de Documentació i
Museu Tèxtil i per la secretària de la Mesa la Sra. M. Dolores Carmona Fernández, sense
que assisteixi cap empresa a aquest acte. Es constitueix la present Mesa per a la
qualificació prèvia de la documentació, obertura dels criteris automàtics i proposta
d’adjudicació, presentada pels licitadors, en temps i forma assenyalats al Perfil de
Contractant de la Diputació de Barcelona, de la contractació relativa al procediment obert
simplificat amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent al “Servei de neteja,
respectuós amb el medi ambient, de les instal·lacions del Centre de Documentació i
Museu Tèxtil”, tot això de conformitat amb allò que disposen els articles 140, 150, 157,
159 i 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
El President ordena l'obertura del sobre únic de la documentació i de la resta de criteris
automàtics de les empreses presentades i admeses, els quals ofereixen el següent resultat:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa CLANSER SA, amb NIF
A25040759, la qual presenta la següent oferta:
- Criteri 1: Preu Ofertat ............................fins a 70 punts
Proposició econòmica:
Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

34.900,00 €

33.882,97 €

- Criteri 2: Augment de freqüències de les tasques incloses amb periodicitat
especial/quinzenal establertes a la prescripció segona, apartat 2.1 del Plec de
Prescripcions Tècniques...............fins a 30 punts.
Triar una opció :
Freqüència oferta
Obligatòria : Quinzenal
Cada 10 dies
Cada 7 dies

Puntuació atorgada
0 punts
15 punts
30 punts

OFERTA LICITADOR

X
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En cas de no marcar cap opció del criteri 2, es considerarà 0 punts.
SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa TECNICAS Y SISTEMAS DE
CONSERVACION SA amb NIF A58141516, la qual presenta la següent oferta:.
- Criteri 1: Preu Ofertat ............................fins a 70 punts
Proposició econòmica:
Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

34.900,00 €

33.404,76 €

- Criteri 2: Augment de freqüències de les tasques incloses amb periodicitat
especial/quinzenal establertes a la prescripció segona, apartat 2.1 del Plec de
Prescripcions Tècniques...............fins a 30 punts.
Triar una opció :
Freqüència oferta
Obligatòria : Quinzenal
Cada 10 dies
Cada 7 dies

Puntuació atorgada
0 punts
15 punts
30 punts

OFERTA LICITADOR

X

En cas de no marcar cap opció del criteri 2, es considerarà 0 punts.
TERCER.- Assenyalat amb el núm. 3 correspon a l’empresa TAMESLIMP PLUS
SERVICES SL amb NIF B64957269, la qual presenta la següent oferta:
- Criteri 1: Preu Ofertat ............................fins a 70 punts

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

34.900,00 €

33.929,88 €

- Criteri 2: Augment de freqüències de les tasques incloses amb periodicitat
especial/quinzenal establertes a la prescripció segona, apartat 2.1 del Plec de
Prescripcions Tècniques...............fins a 30 punts.
Triar una opció :
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Freqüència oferta
Obligatòria : Quinzenal
Cada 10 dies
Cada 7 dies

Puntuació atorgada
0 punts
15 punts
30 punts

OFERTA LICITADOR

X

En cas de no marcar cap opció del criteri 2, es considerarà 0 punts.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
Criteris avaluables de forma automàtica

(100%)

Criteri únic: Criteri 1: Preu ofertat ....................................................... fins a 70 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació IVA exclòs i
s’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta
més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a aquesta mitjana.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors
a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana
només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les
ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de
menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
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A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1
del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
Criteri 2: Augment de freqüències de les tasques incloses amb periodicitat
especial/quinzenal establertes a la prescripció segona, apartat 2.1 del Plec de
Prescripcions Tècniques...............fins a 30 punts.
Freqüència oferta
Obligatòria: quinzenal
Cada 10 dies
Cada 7 dies

Puntuació atorgada
0 punts
15 punts
30 punts

En cas de no marcar cap opció al model de proposició (annex 2 del present plec),
s’atorgaran 0 punts.
En tot cas, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació
qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes
d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.

El resum de la valoració de la puntuació de les empreses admeses a aquesta licitació és
la següent:
EMPRESES

Diferència

Punts

TOTAL
Criteri
2: PUNTS
Augment
de
freqüències
Apart. 2.1 PPT

Ordre

1.017,03
1.495,24

15,70
23,08

30,00
30,00

45,70
53,08

2
1

970,12

14,98

30,00

44,98

3

4.534,72

70,00

Preu ofert,
IVA exclòs

CLANSER, S.A.

33.882,97

TECNICAS Y SISTEMAS DE 33.404,76
CONSERVACION S.A.
TAMESLIMP
PLUS 33.929,88
SERVICES SL
30.365,28
Llindar

Es comprova en aquest mateix acte, que cap oferta es troba incursa en presumpció
d’anormalitat
De conformitat amb el que estableixen els articles 140, 150, 157, 159 i 326 de la LCSP, la
Mesa considera oportú proposar per unanimitat a l’òrgan de contractació competent,
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l’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat amb més d’un criteri d’adjudicació
relativa al “Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les instal·lacions
del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, a l’empresa TECNICAS Y SISTEMAS DE
CONSERVACIÓN SA amb NIF A58141516, d’acord amb la seva oferta:
- Criteri 1: Preu Ofertat
Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus % IVA

Import IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

33.404,76 €

21%

7.015,00 €

40.419,76 €

- Criteri 2: Augment de freqüències de les tasques incloses amb periodicitat
especial/quinzenal establertes a la prescripció segona, apartat 2.1 del Plec de
Prescripcions Tècniques
Triar una opció :
Freqüència oferta
Obligatòria : Quinzenal
Cada 10 dies
Cada 7 dies

Puntuació atorgada
0 punts
15 punts
30 punts

OFERTA LICITADOR

X

Resta en segon lloc l’empresa CLANSER SA, en tercer i últim lloc l’empresa
TAMESLIMP PLUS SERVICES SL.

Essent les 10 hores i 15 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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