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LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEI
DE NETEJA DE LES ESCOLES DE MONTMELÓ

Em complau comunicar-vos que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 21 de desembre de 2021, va
adoptar, entre d'altres, l'acord que literalment transcrit diu:
En data 5 d'octubre de 2021 es van aprovar
per Junta de Govern Local els plecs de
clàusules administratives i tècniques per la contractació dels serveis de neteja de les
escoles de primària de Montmeló.

Validador: http://firmadoc.montmelo.cat:9091
El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Dins del termini establert per a la presentació de proposicions, es van presentar les
següents proposicions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CLANSER, S.A. (NIF A-25040759)
L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, S.A.U. (NIF A-08426108)
GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL, EI, S.C.C.L. (NIF F-17849290)
LIMPTRES, S.L. (NIF B-58903295)
TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN, S.A.(NIF A-58141516)
NORINTEGRA SERVICES, S.L. (NIF B-87690608)
CEE EL QUIJOTE, S.L. (NIF B-45808938)
SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. (NIF B-25301631)

En data 24 de novembre de 2021, la Mesa de contractació es va reunir per l'obertura dels
sobres A, mitjançant l'eina de Sobre Digital, i desxifrant la proposicions presentades en
temps i forma.
En data 1 de desembre de 2021, la Mesa de Contractació es va reunir a fi de procedir a
l'obertura i examen de la documentació de les empreses admeses continguda al Sobre B ,
obtenint-se les següents puntuacions:

Licitador

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Criteri 5 Criteri 6 Criteri 7 Criteri 8

Puntuació
final

GARBET NETEJA I MANTENIMENT
INTEGRAL, EI, S.C.C.L.

40,00

10,00

20,00

14,00

10,00

2,00

2,00

0,00

98,00

Técnicas y Sistemas de Conservación,
S.A.

36,06

10,00

20,00

14,00

10,00

2,00

2,00

2,00

96,06

NORINTEGRA SERVICES, S.L.

38,88

10,00

20,00

14,00

10,00

2,00

0,00

0,00

94,88

LIMPTRES, S.L.

35,60

10,00

20,00

14,00

10,00

2,00

2,00

0,00

93,60

CLANSER, S.A.

36,64

10,00

20,00

14,00

10,00

0,00

0,00

2,00

92,64

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L.

32,30

10,00

20,00

14,00

10,00

2,00

2,00

2,00

92,30

CEE EL QUIJOTE, S.L.

38,29

10,00

20,00

14,00

10,00

0,00

0,00

0,00

92,29

L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN, S.A.U.

33,85

10,00

0,00

14,00

10,00

2,00

2,00

2,00

73,85

Vist que l'empresa GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL, SCCL amb NIF: F-17849290 ha
aportat, dins el termini establert, la documentació requerida i ha dipositat la garantia
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al
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de

l’import

d’adjudicació,

és

a

dir,

Atès que l’adopció és competència d’aquesta junta de govern en virtut de les delegacions
efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 398, de data 18 de
juny de 2019 (BOPB de data 28 de juny de 2019).
Per tot el que s'exposa i a proposta del regidor de l'àrea Desenvolupament
Sostenibilitat i Habitatge, la Junta de Govern Local adopta els següents

Urbà,

A C O R D S
Primer.- Declarar vàlida la licitació i ratificar tots els acords presos per la Mesa de
contractació.
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Segon.- Adjudicar el contracte del serveis neteja de les escoles de Montmeló a l'empresa
GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL, SCCL amb NIF: F-17849290 per un import de
493.630,55 €, més 103.662,41 € en concepte d’IVA, fent un total de 597.292,96 € (IVA
inclòs) per un període contractual de 4 anys, a comptar de l'endemà de la signatura de
contracte.
Tercer.- Aprovar la despesa derivada de la prestació del servei esmentat, per un import
123.407,64 € (IVA exclòs) més 25.915,60 € en concepte del 21% d'IVA, fent un total de
149.323,24 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 9200 227990 Contracte manteniment
diversos serveis del pressupost únic per a l'any 2022.
Quart.- Declarar la despesa pluriennal per als exercicis 2023, 2024 i 2025 i assumir el
compromís de consignar la quantitat necessària per a l'acompliment dels acords anteriors
en el pressupost anual de despeses que correspongui, segons les dades següents:

Any
2023
2024
2025

Partida
9200 227990 Contracte manteniment diversos serveis
9200 227990 Contracte manteniment diversos serveis
9200 227990 Contracte manteniment diversos serveis

Import
149.323,24 €
149.323,24 €
149.323,24 €

Cinquè.- Formalitzar el contracte, d'acord amb l'article 153 del LCSP i la clàusula 1.19
del Plec de clàusules administratives, transcorreguts quinze (15) dies hàbils a comptar
des del següent al de la notificació de l’adjudicació. La formalització es publicarà al
perfil del contractant de l'Ajuntament de Montmeló.
Sisè.- Notificar els presents acords a l’adjudicatari, al departament de Serveis
Econòmics d'aquest Ajuntament i publicar al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Montmeló.
Setè.- Inscriure aquesta contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat
de Catalunya.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent
al de la remissió de la seva notificació. La data de remissió és el que consta en el registre de sortida.
La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement, a l'empara de l'article 206 del ROF de les entitats
locals i amb la salvetat del text definitiu de l'acta.
La secretària / Rosa March Escué
(signat electrònicament)

