Licitació del contracte de serveis de neteja de l’edifici corporatiu i altres dependències d’Aigües del Prat
SA. Número d’expedient C-2020-06
Acta de la mesa de contractació sobre l’admissió dels licitadors i la valoració de les propostes
tècniques presentades
Al Prat de Llobregat, a les 07:30 hores del 3 de desembre de 2020, es constitueix la mesa de
contractació, formada per:
President:

Aureliano García Ruz, Director Gerent d’Aigües del Prat SA

Vocals:

Josep Mateo Marqués, Director de l’Àrea Econòmica i de RR HH
Magda Simón Comes, Secretària de Gerència
Gilbert Navarro Crespo-Lopez, Tècnic de Compres

Secretària:

Sole Esbrí Solano, adscrita a l’Àrea de Clients

La secretaria de la mesa exposa l’informe realitat el 17/11/2020, publicat en aquella mateixa data al
perfil del contractant i, en el que es fa constar les incidències en la documentació presentada al sobre A i
el requeriment realitzat a SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ per tal presenti correctament els DEUC i
l’acreditació de treballadors al seu càrrec, ja que es tracta d’una empresari individuals i el contracte a
adjudicar comporta l’obligació de subrogar-se en el personal que actualment presta el servei de neteja.
El termini atorgat era fins el 23 de novembre, fent el requeriment per la plataforma de contractació així
com per l’e-NOTUM.
Segueix informant que SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ no ha presentat cap documentació ni tampoc s’ha
posat en contacte amb aquesta empresa, per aquest motiu la totalitat dels membres de la mesa acorden
la seva exclusió del procediment de licitació al no quedar acreditada la solvència sol·licitada.
Tot seguit el Director de l’Àrea Econòmica i de RR HH exposa l’informe emès amb motiu de la valoració
de la documentació tècnica presentada per les dues empreses admeses a la licitació NET EXPRES SL i
SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS SA (SIRSA). Informe que va estar tramés als membres de la mesa
el passat 1 de desembre.
Aquests fan seva les argumentacions i puntuacions atorgades que consten a l’informe:
SIRSA

NET EXPRES

Planificació del temps, tasques a realitzar i organització

3,00

12,00

Protocols d’actuació pel que fa a la seu corporativa

9,50

13,60

Autocontrol de qualitat i seguretat

4,00

3,00

16,50

28,60

Puntuació total

A continuació es reprodueix part de l’informe de valoració corresponent a cada empresa:

SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS SA (SIRSA)
Planificació del temps, tasques a realitzar i organització
... la proposta de les freqüències de les neteges presentades no es coherent amb el projecte de neteja en
quan a que no es justifica de quina forma s’aconseguirà “netejar” (com a mínim escombrar i

fregar,

segons el protocol presentat) amb una freqüència diària tots els espais interiors de l’empresa respecte a
la freqüència que s’indica al PPT (fins i tot al quadre de la pàgina 5 s’indica que la neteja de la sala
polivalent es realitzarà dos vegades diàries). Així mateix no s’indica la proposta de planificació mensual
dels espais i/o elements amb una freqüència superior a la setmanal com per exemple la neteja de vidres
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interiors ni es presenta cap proposta per a la neteja de les altres dependències que contempla el Plec ni
pel distribuïdor de la planta 3 de l’edifici corporatiu. Es per tot això que considero aquesta proposta
deficient i incomplerta per no haver-se planificat per franges horàries, setmanes i mesos la neteja dels
espais segons el PPT.
La puntuació és de 3 punts sobre els 15 màxims a atorgar en aquest apartat.
Protocols d’actuació pel que fa a la seu corporativa
Presenten un protocol estandarditzat molt breu i molt general amb les tasques de neteja a fer en diversos
espais (...) A nivell general cal dir que descriuen breument l’operació a fer i que no adjunten el
procediment o instrucció de totes les operacions o tasques que esmenten en els protocols, per exemple
en el protocol d’oficines indiquen que realitzaran una tasca diària de “desinfecció taules, cadires i
mobiliaris” però no adjunten aquest procediment i si que ho fan, entre altres, del mopejat/escombrat i
del fregat. Cal destacar que no s’ha inclòs la tasca de ventilació de l’espai en cap protocol d’actuació.
En aquest apartat es puntuava amb 2 punts cada tipologia d’espai. El que ha estat valorat amb la
màxima puntuació ha estat la de la coberta: La relació de tasques a aplicar així com els estris per a fer-lo
es considera molt correcta i pel que es dedueix es tracta d’una neteja molt completa. Els protocols
relatius a les operacions de la neteja de la coberta han estat aportats.
La resta d’espais s’han puntuat amb 1,25 punts cada un.
La puntuació total ha estat de 9,50 punts sobre els 14 màxims a atorgar (2 punts per espai)
Autocontrol de qualitat i seguretat
Relata amb encert les funcions del supervisor/a, per a mantenir la qualitat del servei, el/la qual serà el/la
responsable del servei i durà el telefono mòbil les 24 hores al dia, els 365 dies a l’any. Manifesten que
implementaran a traves d’un sistema de registres, un sistema de qualitat eficaç i reflecteixen un registre
que coincideix amb el que es demana a la clàusula 7 del PPT.
(..) l’exposició feta de la part de qualitat, malgrat està incomplerta, es troba molt correcta i adequada als
objectius del PPT, la part de seguretat de productes és molt bàsica i poc detallada, i no esmenten res
respecte a la seguretat dels treballadors (apart dels riscos dels procediments de l’annexa) es a dir, es
dedica a fer molta més exposició de la part de qualitat que de la part de seguretat
La puntuació és de 4 punts sobre els 6 màxims a atorgar en aquest apartat

NET EXPRES SL
Planificació del temps, tasques a realitzar i organització
.. la proposta està ben detallada, te en compte la neteja de totes les instal·lacions, tots els seus espais,
les seves freqüències segons el PPT, havent presentat diversos calendaris programats i planificats de les
actuacions. El punt disconforme es que ha proposat al mati un interval de neteja de 7 a 9 hores no
recollit en el PPT per a la neteja de determinats espais, però ha indicat que s’adaptarà a aquest si ho
demana l’empresa. Per altre part també ha presentat una programació per a l’ús de les 89 hores
d’especialista i de les 108 hores de neteja de les instal·lacions que es troben fora de l’edifici corporatiu
amb les seves freqüències.
La puntuació és de 12 punts sobre els 15 màxims a atorgar en aquest apartat.
Protocols d’actuació pel que fa a la seu corporativa
Presenta de forma breu la relació de tasques a fer a cada espai, els tipus de producte que utilitzarà en la
neteja, els estris i maquinaria que farà servir (...). Net exprés presenta tots els protocols (excepte un) de
totes les operacions que esmenten de les tasques a fer a cada espai a on la primera tasca es la
ventilació.

També entre els estris que utilitzaran el seu personal situen els Epis com els guants i les

mascaretes FFP2 o FFFP3.
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En aquest apartat es puntuava amb 2 punts 5 de les 7 tipologies d’espais. Els que no tenen la puntuació
màxima són els vestidors i serveis sanitaris, perquè no han aportat el protocol de la reposició del paper
higiènic i sabó rentamans, puntuant-se aquestes dues tipologies amb 1,80 punts cada una.
La puntuació total ha estat de 13,60 punts sobre els 14 màxims a atorgar (2 punts per espai)
Autocontrol de qualitat i seguretat
(..) la part de qualitat es considera poc desenvolupada i si es compara amb la presentada per SIRSA i la
seva exposició de qualitat es inferior en contingut a la d’aquesta empresa. En el que respecta a la
seguretat d’emmagatzematge de productes i al seu ús així com la seguretat de les eines i maquinaria fan
esment a la síntesi del PRL que presenten, (...) La proposta presentada incideix més en qüestions de la
seguretat dels treballadors que en la qualitat del servei. (...) proposta presentada coherent però poc
desenvolupada tant en la qualitat com en la qüestió de les instruccions
La puntuació és de 3 punts sobre els 6 màxims a atorgar en aquest apartat

Pel que fa a la puntuació final atorgada, atès que NET EXPRES ha presentat un total de 22 fulls,
correspon aplicar la penalització del 10% de la puntuació obtinguda tal com s’estableix a la clàusula 17.B
del plec de clàusules administratives particulars. Per aquest motiu, la totalitat dels membre de la mesa
atorguen les puntuacions finals següents:
➢

16,50 punts SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS SA (SIRSA)

➢

25,74 punts NET EXPRES SL

La sessió de la mesa finalitza a les 8:00 h del dia 3 de desembre de 2020 i en prova de conformitat
signen els assistents a la mateixa.

Aureliano García Ruz

Gilbert Navarro Crespo-Lopez

Magda Simón Comes,

President mesa

Vocal

Vocal

Josep Mateo Marqués
Vocal
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Sole Esbrí Solano
Secretària mesa
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