Junta de Govern Local
Organització i Logística
c/Corró 49, 1a planta - 08401 Granollers Tel: 938426630 Fax: 938426601

Catalina Victory i Molné, secretària general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
16 de juliol de 2019 , fou pres, entre altres, l'acord següent:

Assumpte: Adjudicar el contracte del servei de neteja dels equipaments municipals adscrits
a Organització i Logística de l’Ajuntament
Exp.: 2019/030 (77/2019/48)
Fets:
1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia
16 d’abril de 2019, es va aprovar l’inici de l’expedient licitatori del contracte de servei de
neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei d’Organització i Logística de
l’Ajuntament de Granollers, segons detall:
Centre

Adreça

Població

Telèfon

Edifici Sant Josep

C/Sant Josep, 7

Granollers

93 842 66 36

Espais Verds

C/Sant Jaume, 16-26 (501)

Granollers

93 860 12 00

Serveis Municipals

C/Sant Jaume, 16-26 (502)

Granollers

93 860 12 00

Edifici UOS

Camí de Can Many, 8

Granollers

93 842 67 18

Edifici Impremta

C/Lluís Companys, 3

Granollers

93 870 10 62

es va declarar la plurianualitat, es va autoritzar la despesa
més 38.597,32 € en concepte d'IVA (21%), que fa un total
càrrec de l’aplicació pressupostaria J2210/92040/22700
Corporació o equivalent dels exercicis afectats, d'acord
següent:
Any

Partida pressupostària

2019

J2210

92040

22700

45.949,20 €

21

9.649,33 €

55.598,53 €

2020

J2210

92040

22700

91.898,40 €

21

19.298,66 €

111.197,06 €

2021

J2210

92040

22700

45.949,20 €

21

9.649,33 €

55.598,53 €

183.796,80 €

21

38.597,33 €

222.394,12 €

TOTALS

Import net €

per un import de 183.796,80 €
de 222.394,12 € (IVA inclòs) a
del vigent pressupost de la
amb la distribució econòmica

% IVA

Import IVA €

Import total €
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amb una durada de 2 anys, sense possibilitat de pròrroga i es van aprovar el plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
2.- Dins del termini establert per a presentar proposicions s'han presentat les següents
empreses, que han estat admeses:

PLICA

EMPRESA

HORA

DATA
ENTRADA

ENTRADA

1

INNOVACIÓ I TÈCNIQUES DE CONSERVACIÓ,
SA

03/05/2019

10:44

2

MULTISERVEIS NDAVANT, SL

03/05/2019

11:29

3. Després de la corresponent obertura del sobre 1 (documentació administrativa) i del sobre
2 i 3 (relatius als criteris de valoració) i un cop avaluades les propostes presentades, la mesa
accepta l’informe tècnic de data 17/6/19, emès pel responsable del contracte i director
d’Organització i Serveis Tecnológics de l’Ajuntament de Granollers, en el que es considera
com a ofertes amb valors desproporcionats la presentada per la empresa relacionada a
continuació, donant el tràmit d’audiència establert per tal que justifiqui i motivi la seva oferta,
d’acord amb allò establert a l’article 149 de la LCSP i la clàusula V del PCAP que regula
aquest contracte.

Plica nº

EMPRESA

OFERTA

1

Innovació i tècniques de conservació, SA

159.600 €

L’empresa Innovació i tècniques de conservació, SAha presentat escrit en el que comunica
haver detectat un error de càlcul dels costos i que per tant no pot justificar la seva oferta.

En data 25/6/19 el responsable del contracte emet informe en el que proposa a la mesa
desestimar l’oferta de l’empresa Innovació i tècniques de conservació, SA per no quedar
prou justificada la seva oferta. La mesa accepta l’informe d’exclusió per baixa temerària en
data 26/6/19.
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4.- En data 25/6/19 el responsable del contracte i director d’Organització i Serveis
Tecnológics de l’Ajuntament de Granollers, emit informe de valoració final, que s’annexa al
present acord, en el qual proposa a la mesa de contractació:
- Adjudicar a l'empresa Multiserveis Ndavant, SL amb CIF B60579240, que resulta la millor
oferta en relació qualitat-preu i que s'ajusta als criteris de valoració establerts en el plec de
clàusules administratives i prescripcions tècniques del contracte de serveis de neteja dels
equipaments municipals adscrits al servei d’organització i logística, per un import de
179.364,29 € més 37.666,50 € que fa un total de 217.030,79 € el que representa una baixa
del 2,41% respecte el preu de licitació amb un termini d'execució de 24 mesos amb efectes
des de l’1 de juliol de 2019 fins al 30/06/2021 o des de la formalització si aquesta és
posterior, sense possibilitat de pròrroga i d’acord al detall següent:

Anualitat

Partida

Import net €

% IVA

Import IVA
€

Import Total
€

1 juliol a 30
desembre 2019

J2210 92040 22700

44.841,07€

21

9.416,63 €

54.257,70 €

Gener-desembre
2020

J2210 92040 22700

89.682,15 €

21

18.833,25 €

108.515,40 €

Gener a 30 de juny
2021

J2210 92040 22700

44.841,07 €

21

9.416,63 €

54.257,70 €

37.666,50 €

217.030,79 €

Total període
executiu (24 mesos)

179.364,29 €

Amb preus unitaris ofertats per l’empresa per aplicar a les possibles modificacions del
contracte:

•

El preu unitari del personal de neteja (netejador/a) serà de 15,78 €/h

•

El preu unitari del especialista serà de 16,40 €/h

5. En data 1 de juliol de 2019 la directora del Servei de Contractació i Compres, mitjançant
delegació de la Mesa de Contractació, ha requerit a la empresa Multiserveis Ndavant, SL
amb CIF B60579240 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.
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6. L’empresa Multiserveis Ndavant, SL ha dipositat la fiança definitiva per import de
8.968,21 € (CV12019000047452) i ha presentat la resta de documentació requerida,
conforme l’establert en el Plec de clàusules administratives particulars, i la directora del
Servei de Contractació i Compres ha acceptat la documentació presentada.

7. La Mesa de contractació, d'acord amb a l’informe tècnic emès al respecte, proposa:
- Adjudicar a l'empresa Multiserveis Ndavant, SL amb CIF B60579240, el contracte de
serveis de neteja dels equipaments municipals adscrits a Organització i Logística de
l’Ajuntament segons dades i imports detallats anteriorment.

Fonaments de dret
1.- Articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a la classificació de les ofertes, l'adjudicació del contracte i la notificació de
l'adjudicació.

2.- Els articles 153 i 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel que fa a la publicitat i formalització dels contractes.

3.- Els articles 157 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel que fa a l'adjudicació mitjançant el procediment obert.

4.- L’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que
fa a les ofertes anormalment baixes.

Es proposa a la Junta de Govern Local

Primer.- Excloure a l’empresa Innovació i tècniques de conservació, SA amb CIF
A62785456 de la licitació del contracte de neteja dels equipaments municipals adscrits al
Servei d’Organització i Logística per presentar oferta desproporcionada o amb valors
anormals i no aportar justificació de la seva oferta, segons fets i fonaments de dret invocats.
Segon.- Adjudicar el contracte de serveis de neteja dels equipaments municipals adscrits
al Servei d’Organització i Logística a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL amb CIF
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B60579240, que s'ajusta als criteris de valoració establerts en el plec de clàusules
administratives i prescripcions tècniques
del contracte de serveis de neteja dels
equipaments municipals adscrits al servei d’organització i logística, per un import de
179.364,29 € més 37.666,50 € que fa un total de 217.030,79 € el que representa una baixa
del 2,41% respecte el preu de licitació amb un termini d'execució de 24 mesos amb efectes
des de l’1 de juliol de 2019 fins al 30/06/2021 o des de la formalització si aquesta és
posterior, sense possibilitat de pròrroga i d’acord al detall següent:
Anualitat

Partida

Import net €

% IVA

Import IVA
€

Import Total
€

1 juliol a 30
desembre 2019

J2210 92040 22700

44.841,07€

21

9.416,63 €

54.257,70 €

Gener-desembre
2020

J2210 92040 22700

89.682,15 €

21

18.833,25 €

108.515,40 €

Gener a 30 de juny
2021

J2210 92040 22700

44.841,07 €

21

9.416,63 €

54.257,70 €

37.666,50 €

217.030,79 €

Total període
executiu (24 mesos)

179.364,29 €

Amb preus unitaris ofertats per l’empresa per aplicar a les possibles modificacions del
contracte:

•

El preu unitari del personal de neteja (netejador/a) serà de 15,78 €/h

•

El preu unitari del especialista serà de 16,40 €/h,

amb subjecció als plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars
i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments de dret
invocats.
Tercer.- Formalitzar el contracte corresponent mitjançant document administratiu dins el
termini de 5 dies naturals posteriors al transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió
de la notificació d’aquesta adjudicació, de conformitat amb el plec de clàusules
administratives particulars.
Quart.- Facultar al senyor Alcalde/President de la corporació per a la signatura dels
contractes i dels documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.
Cinquè.- Remetre telemàticament l'expedient de contractació al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat.
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Sisè.- Publicar aquest acord d'adjudicació, així com la formalització del contracte, mitjançant
anuncis en el perfil del contractant i l’e-tauler de la seu de l’Ajuntament de Granollers
Setè.- Disposar la despesa a nom de la empresa adjudicatària pels imports detallats al punt
primer i alliberar el crèdit no consumit dels documents comptables corresponents i
comunicar-ho al departament de Comptabilitat de l'Ajuntament als efectes oportuns.
Vuitè.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

12433253014473114624

Informe

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 17/07/2019.

Signat digitalment per Segell Òrgan
Ajuntament de Granollers
17/07/2019
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