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CONTRACTE RESERVAT DE SERVEI DE NETEJA DELS
EDrFrcrs DE LA Funoacró JULro MuNoz RAMoNET

amb mesures de contractació pública sostenibte

lnforme relatiu a la valoració deis criteris d'adiudicació automàtics
S'analitza l'oferta de DIMOBA SERVICIOS SL
Segons es determina en la clàusula 9.1 del Plec de Clàusules Administratived els criteris a
valorar fins a 60 punts son els següents:
Pel preu ofeftat serveis ordinaris, fins a 35 punts.

La puntuació que s'atorga pet preu no supera et 35% de la puntuacio totat d'acord amb la
previsio del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible i la
lnstrucció de I'Ajuntament de Barcelona de B de març de 2018, d'aplicacio de la LCSP,
publicada de la Gaseta del dia 9.
S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible,
és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacio (és a dir, el
pressuposf màxim de licitació, IVA exclos) i a la rysta de licitadors de la distribució de la
puntuacio es farà aplicant la següent formula establerta per la lnstrucció de la Gerència
Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta
Municipaldeldia 29 de juny:
Pressupost net
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oferta

of erta més

x Punts màx = Puntuacíí resultant

L'empresa fa una oferta de 12.679,47 €, abans d'IVA. En haver-se comprovat que
l'oferta queda per sota dels 15 punts percentuals respecte el pressupost net de
licitació, d'acord amb la clàusula 10, A del plec regulador, se I'ha requerida per tal
que justifiqui els extrems exposats en l'oferta econòmica-als efectes d'allò previst a
l'article 149 de la LCSP,

En data 28 de gener, dins del termini concedit, ,l'empresa DIMOBA va justificar
suficientment la baixa presentada.
La puntuació resultant és de 35 punts

Capacitat de resposúa davant una activitat extraordinària, fins a 15 punts.

Document signat pel representant de l'empresa amb un compromís de temps de resposta
davant incidències del servei com poden ser subsfifució d'un trebatlador per força major,
cobertura de seryeis extraordinaris.
S'entén com a temps de resposfa el temps transcorregut entre la notificació de la incidència i la
presencia dels treballadors al centre.

Es valorarà amb els següenfs trams:

Més de 24 hores:0 punts.

Entre 18h i 24h: 4 punts.
Entre 6h i 12h: 8 punts.
Menys a 6h: 15 punts.
L'empresa es compromet a donar resposta en menys de 6 hores.

La puntuació resultant és de

í5 punts

Per l'experiència del personal adscrit al servei. Fins a 10 punts.

Es valorarà experiència que tingui I'equip de treball, en neteja

i

manteniment de iardins

hlsúòrics.

Es valorarà amb els següenfs trams:
Més de 4 anys d'experiència: 10 punts.
Entre 3 i 4 anys d'experiència: 8 punts.
Entre 2 i 3 anys d'experiència: 6 punts.
Més d'1 any d'experiència: 3 punts.
L'empresa es compromet a adscriure al servei personal amb més de 4 anys d'expediència.

La puntuació resultant és de 10 punts.
VALORAC|O TOTAL= 35+15+í0 = 60 pUNTS

Anna Ferrer
Barcelona, 28 de gener de 2019
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