EXP. 12/2020

ACORD DE ADJUDICACIÓ
La Senyora Yolanda Lacasa y el Senyor Xavier Patón, en la seva qualitat
d’òrgan de contractació en el procediment d’adjudicació del contacte de
“Serveis de neteja de l'equipament de Ca l'Alier (c. Pere IV, 362,
Barcelona) amb inclusió de mesures de contractació pública sostenible”
en base als següents fets:

ANTECEDENTS
Primer.- La Fundació BIT HABITAT va convocar un procediment obert
harmonitzat corresponent al Contacte de Serveis de neteja de
l'equipament de Ca l'Alier (c. Pere IV, 362, Barcelona) amb inclusió de
mesures de contractació pública sostenible, convocat mitjançant anunci
publicat al Diari Oficial de la Unió Europea el proppassat 30 de juliol de
2020 i publicat al Perfil de Contractant de l’entitat el 30 de juliol de
2020.
Segon.- En data 8 de setembre de 2020 la Mesa de Contractació es va
constituir procedint a l’examen i qualificació de la documentació
administrativa aportada per les empreses licitadores participants al
procediment de licitació que ara ens ocupa, i va procedir a admetre en
el procediment que ens ocupa la següent empresa:

EMPRESA

CAN CET CENTRE D'INSERCIO SOCIO LABORAL, SL

Tercer.- En data 9 de setembre de 2020 la Mesa va precedir en acte
públic telemàtic a l’obertura del sobre núm. 2, contenidor dels criteris
d’adjudicació ponderables mitjançant un judici de valor, presentat per
l’única empresa admesa a la licitació.
Un cop conclòs l’acte d’obertura del sobre esmentat, es va donar trasllat
del seu contingut als serveis tècnics de Projectes de BIT Habitat, per tal

que procedissin a la seva valoració i emetessin el corresponent informe
tècnic.
Quart.- El proppassat 1 d’octubre de 2020 els serveis tècnics de BIT
Habitat van emetre l’informe de valoració de l’oferta tècnica presentada
per l’única empresa admesa a la licitació (sobre núm. 2) que aquesta
Mesa de Contractació va acceptar i fer seu.
Abans de l’acte telemàtic d’obertura pública de l’oferta avaluable en
base a fórmules automàtiques, celebrat el dia 2 d’octubre de 2020, i
segons consta a l’acta de la Mesa de Contractació estesa en la mateixa
data, es va informar de la puntuació tècnica obtinguda per l’empresa
licitadora:

RAÓ SOCIAL
PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2
CAN CET CENTRE D'INSERCIO
SOCIO LABORAL, SL

25,25 punts

Posteriorment, es va procedir, en acte públic telemàtic, per part de la
Mesa de Contractació, a l’obertura de l’oferta econòmica (Sobre nº 3) de
l’empresa admesa a la licitació.
Cinquè.- Els resultats de l’obertura del sobre núm. 3 va ser el següent:
1. CAN CET CENTRE D'INSERCIO SOCIO LABORAL:
A.1) SERVEIS ORDINARIS DE NETEJA

IMPORT SENSE IVA (màxim
45.000.-€)
44.885 euros

IMPORT AMB IVA
54.310,85 euros

A. 2) SERVEIS EXTRAORDINARIS DE NETEJA
IMPORT SENSE IVA (màxim
14,22.-€/hora)

IMPORT AMB IVA

14,19/hora

17,17 euros/hora

B) FORMACIÓ PERMANENT DE LES PERSONES TREBALLADORES

COMPROMÍS DE REALITZAR CADA ANY UNA FORMACIÓ DE, COM A
MÍNIM, 12 HORES EN MATÈRIES RELACIONADES AMB L’EXECUCIÓ
DEL CONTRACTE
Formació en matèria de prevenció de
Sí X / No __
riscos laborals relativa a l’activitat
objecte del Contracte
Formació ambiental de tot el personal
Sí X / No __
destinat al contracte en temes de gestió
de residus (prevenció/minimització,
recollida selectiva i tractament)
Formació ambiental de tot el personal
Sí X / No __
destinat al contracte en temes de ús
eficient de l’aigua i l’energia.
Formació ambiental de tot el personal
Sí X / No __
destinat al contracte sobre els
productes utilitzats a l’execució del
servei (l’ús, emmagatzematge,
seguretat, origen, qualitat ecològica)
C) CAPACITAT DE REACCIÓ DE L’EMPRESA DAVANT LA PETICIÓ DE
SERVEIS EXTRAORDINARIS PUNTUALS

La capacitat de reacció de l’empresa davant la petició de serveis
extraordinaris puntuals és de 2 efectius
Sisè.- Conseqüentment, la valoració total de les ofertes presentades pel
licitadors admesos al present procediment de licitació, tenint en
consideració els criteris d’adjudicació establerts al Plec de Clàusules
Particulars, va ser la següent:
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CAN CET CENTRE
D'INSERCIO SOCIO
LABORAL

Puntuació oferta econòmica
-

serveis ordinaris de neteja: 30 punts
serveis extraordinaris de neteja: 5 punts
proposta formació permanent de les
60 punts
persones treballadores: 20 punts
proposta capacitat de reacció de l’empresa
davant la petició de serveis extraordinaris:
5 punts

Puntuació a judici valor

25,25 punts

Puntuació TOTAL

85,25 punts

Setè.- En data 5 d’octubre de 2020 es va acordar per part d’aquest
òrgan de contractació, a proposta de la Mesa de Contractació,
classificar per ordre decreixent les proposicions presentades al
procediment de licitació de referència, atenent als criteris d’adjudicació
establerts al Plec de clàusules particulars regulador del present
expedient i tenint en consideració l’informe de valoració de les ofertes
tècniques, classificant en primer lloc l’oferta presentada per l’única
empresa admesa al present procediment - CAN CET Centre d’Inserció
Socio-Laboral, SL - i en compliment d’allò disposat a l’art. 150.2 de la
LCSP es va requerir a aquesta empresa per tal de que en el termini
màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell en el
que rebés el requeriment, i amb caràcter previ a acordar-se l’adjudicació
del contracte al seu favor, presentés la documentació establerta a la
clàusula 12.7 del Plec de clàusules particulars, relativa al haver
formalitzat la garantia definitiva i la documentació acreditativa de la
seva capacitat, aptitud i solvència per contractar.
Vuitè.- CAN CET Centre d’Inserció Socio-Laboral, SL ha aportat la
documentació requerida en temps i forma.

Atenent als anteriors antecedents, s’ACORDA:

PRIMER.- ADJUDICAR a CAN CET Centre d’Inserció Socio-Laboral,
SL, amb NIF núm. B60759644, per un import de serveis ordinaris de
44.885 euros, IVA exclòs i per un import de serveis extraordinaris de
14,19 euros/hora, IVA exclòs, el contracte relatiu als “SERVEIS DE
NETEJA DE L'EQUIPAMENT DE CA L'ALIER (C. PERE IV, 362,

BARCELONA) AMB INCLUSIÓ DE MESURES DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA SOSTENIBLE”

SEGON.- NOTIFICAR aquesta Resolució a tots els licitadors.

TERCER.- ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present adjudicació a la
plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, on
es troba el Perfil del Contracant de l’entitat, així com la publicació al
DOUE i a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya de la formalització d’aquest contracte, quan aquesta s’hagi
produït.

Barcelona, 26 d’octubre de 2020

Òrgan de Contractació

Yolanda Lacasa Puigmal

Xavier Patón Morales

