Gerència
Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Expedient CONT-20-566
Valoració dels criteris avaluables de forma automàtica vinculats al contracte de serveis de suport
al servei de prevenció de riscos laborals de l’ASPB en les especialitats de seguretat en el treball,
higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada.
1. Empreses licitadores
Al present procediment obert ha concorregut com a licitadora l’empresa següent:
SGS TECNOS, S. A. (en endavant, SGS)
Com a qüestió prèvia, s’exposa que en data 13 d’abril es va realitzar l’obertura del sobre C, proposicions econòmiques i documentació relativa a la resta de
criteris avaluables de forma automàtica, en mesa pública corresponent.
Es va detectar que l’oferta econòmica presentada per l’empresa SGS TCNOS, S.A. incorria presumptament en oferta anormalment baixa.
La Mesa de contractació, va acordar atorgar tràmit d’audiència a l’esmentada empresa, per tal que justifiqués la viabilitat de l’oferta presentada acreditant
documentalment, mitjançant declaració responsable signada per la persona del legal representant, que el preu ofert era suficient per a fer front a totes les
obligacions que regeixen la licitació.
A tal efecte, es va requerir a l’empresa per justificar les condicions de l’oferta susceptibles de determinar el baix nivell del preu en relació amb l’estimació de
costos establerts a la clàusula segona del plec de clàusules administratives particulars, i més concretament amb el detall d’una banda dels costos directes,
entenent per aquest tots els que s’associen amb el producte d’una forma clara sense necessitat de cap tipus de repartiment (matèries primeres, mà d’obra
directa, especificant el Conveni Col·lectiu de referencia), i d’altra banda els costos indirectes, es a dir, aquells que no poden ser aplicats directament a un
producte, ni a un centre de cost (ma d’obra indirecta, costos d’aprovisionament o producció, i costos indirectes generals: els no necessaris per fabricar com
ara comercials, d’administració i financers).
Dins del termini establert, l’empresa SGS TECNOS S.A. va aportar la informació sol·licitada.
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L’empresa relaciona els justificants i condicionants de l’oferta, que consisteixen principalment en els següents:
SGS Tecnos S.A disposa de procediments de treball ja desenvolupats per aquestes tasques, ja que ha estat adjudicatària de contractes de similars
característiques a l’ASPB (Contractes: CONT 2010/605, CONT2012/582, CONT 2013/437, CONT 2014/492, CONT 2015/529, CONT 2016/577, CONT
2020/787), aquest fet evita haver d’invertir hores en el desenvolupament de procediments, formació e implantació.
La plantilla de què disposa SGS és molt experimentada, i per tant tampoc el coordinador i els tècnics assignats han de dedicar hores d’anàlisi o aprenentatge
del funcionament i procediments de l’ASPB, el fet que en els últims anys s’han estat fent tasques similar fa que es tingui un coneixement clar de les
instal·lacions i més clara la dedicació necessària a cadascuna de les tasques a realitzar i per tant, del temps de dedicació que són ajustats a la realitat de
l’organisme.
D’altra banda, SGS en els darrers anys ha digitalitzat el procés de presa de dades minimitzant els temps d’elaboració d’informes i per tant guanyant eficiència.
SGS ha creat l’aula virtual per a les formacions fet que minimitza els temps de desplaçament en les formacions i també els fa guanyar eficiència. SGS disposa
de mitjans tècnics necessaris per realitzar el contracte minimitzant el fet d’haver d’incrementar la despesa amb noves inversions i/o contractacions.
El fet de tenir clara la dedicació i els horaris i juntament amb l’experiència i el coneixement del client els permet ajustar els costos.
Remarcant que els costos de personal oferts que apareixen a la taula justificativa compleixen amb la legislació vigent segons la qual no poden ser inferiors
als salaris mínims interprofessionals segons la categoria dels diferents tècnics que intervenen al contracte ( Conveni publicat al Butlletí Oficial de l’Estat “Núm.
251 de divendres 18 d’octubre de 2019 amb la “ Resolució de 7 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la que es registra i publica el XIX
Conveni col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics). Addicionalment la oferta presentada contempla un salari superior al cost
mínim de conveni i un benefici.
Feta la valoració de la declaració aportada per part d’aquesta empresa SGS, es determina la suficiència i solvència de l’oferta presentada, i es proposa
acceptar la mateixa entenent, en conseqüència, que no es troba incursa en oferta anormalment baixa.

2. Valoració dels criteris avaluables de forma automàtica, mitjançant fórmula (75 punts)
A continuació, es detalla la valoració dels criteris tècnics avaluables de forma automàtica.

SGS
TOTAL EMPRESA: 25 punts
A. Oferta econòmica (fins a 25 punts)
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1.Oferta :
-

Preu sense IVA: 62.561,77€

-

Import de l’IVA (21%): 13.137,97€

-

Preu total del contracte (amb IVA): 75.699,74€

2.Pressupost de licitació: 78.202,21 euros, import net, més 16.422,47€, import de l’IVA al 21%.
S’assignarà la màxima puntuació, a l’oferta més baixa d’acord amb la següent formula1:

3.Puntuació resultant:

SGS

Oferta

Puntuació

62.561,77

25,00

La fórmula aplicada per puntuar l’oferta econòmica és la de la instrucció de la Gerència Municipal, aprovada per Decret d’Alc aldia del 22 de juny de 2017, publicada a la Gaseta Municipal
del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 en la Gaseta Municipal del 5 de març.
1

B. Requisits en recursos humans (fins a 25 punts)
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1.Oferta:
a.

Per la possessió de la formació acadèmica d’especialitat en Seguretat i Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia amb acreditació de més de 10
anys d’experiència del coordinador/responsable de la gestió i treballs de les àrees de seguretat en el treball, higiene industrial, i
ergonomia/psicosociologia aplicada desenvolupades al plec de condicions tècniques. (5 punts)

b.

Disposar com a mínim dels següents tècnics de prevenció: 2 biòlegs, 1 psicòleg/a, 1 enginyer/a tècnic/a industrial, 1 arquitecte/a tècnic/a, 2 químics, 1
doctor/a en ciències químiques. (5 punts)

c.

Per cada treballador capaç de donar suport en tasques tècniques en les àrees de seguretat en el treball, higiene industrial, i ergonomia/psicosociologia
aplicada, o d’efectuar estudis específics amb experiència mínima els darrers 3 anys en l’àmbit del sector químic, laboratoris i investigació. (1 punt per
treballador fins un màxim de 5 punts)

d.
e.

Per cada treballador capaç de donar suport en tasques tècniques en les àrees de seguretat en el treball, higiene industrial, i ergonomia/psicosociologia
aplicada o d’efectuar estudis específics, que tingui el nivell C de català. (1 punt per treballador fins un màxim de 2 punts)
Per cada treballador capaç de donar suport en tasques tècniques en les àrees de seguretat en el treball, higiene industrial, i ergonomia/psicosociologia
aplicada o d’efectuar estudis específics, que, tingui experiència i formació complementària en ATEX, normes internacionals ISO y OSHAS, plans de
mobilitat, estudis de ventilació i d’altres com doctorats. (1 punt per treballador fins un màxim de 3 punts)

f.

Disposar d’acreditació ENAC o tècnics , destinats a la realització del Servei, acreditats per la Fedecai per realització d’Inspeccions de Qualitat
d’Ambients Interiors. (5 punts)

2.Puntuacions resultants:

SGS

SGS

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Oferta
Es disposa
Es disposa
Es disposa
Es disposa
Es disposa
Es disposa
Total

Puntuació
5,00
5,00
5,00
2,00
3,00
5,00
25,00
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C. Terminis i disponibilitat per a la realització de els tasques objecte del servei (fins a 15 punts)

Valoració: 15 punts

1. Oferta:
a.

Per la realització de l’assessorament tècnic en el termini de 2 dies des de que es realitza la comanda. (5 punts)

b.

Pel lliurament de l’informe de l’estudi i proposta de millores, com a màxim 21 dies desprès de la realització de la visita. (5 punts)

c.

Disponibilitat per a donar suport especialitzat en un termini de de 24h en cas d’urgència (excepte festius i caps de setmana). (5 punts)

2.Puntuacions resultants:

SGS

SGS

Oferta
a) Es declara
b) Es declara
c) Es declara
Total

Puntuació
5,00
5,00
5,00
15,00

D. Per la valoració d’eines de treball i millores de desenvolupament aportats (fins a10 punts)
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1. Oferta:
a.

Disponibilitat d’equips tècnics en PRL, a més dels establerts per requisits normatius com a SPA : mesurador de càrregues electrostàtiques puntual,
de resistència superficial, de camps electromagnètics d’alta i baixa freqüència, campana de cabals, mesurador CO2 continuo, comptador de
partícules. (4 punts)

b.

Disponibilitat de pàgina web habilitada per la comunicació entre l’empresa contractada i l’ASPB. (3 punts)

c.

Disposar de laboratoris propis. (3 punts)

2.Puntuacions resultants:

SGS

SGS

Oferta
a) Es disposa
b) Es disposa
c) Es disposa
Total

Puntuació
4,00
3,00
3,00
10,00
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Tot seguit, es facilita una taula-resum amb la puntuació obtinguda:
Taula 1. Puntuació criteris avaluables mitjançant judicis de valor.
Empresa licitadora

SGS

A. Metodologia de l’avaluació de riscos general i, en especial la metodologia per desenvolupar els punts establerts en
el plec de prescripcions tècniques de riscos psicosocials (fins a 10 punts)

6

B. Metodologia per desenvolupar els punts establerts en el plec de prescripcions tècniques per portar a terme els
estudis d’Higiene Industrial (en especial, estudis qualitatius d’agents químics i estudis d’agents biològics, verificacions
cabines biològiques i classificació de cabines) (fins a 10 punts)

9

C. Metodologia per realitzar la formació (fins a 5 punts)

4

TOTAL

19

Taula 2. Puntuació Criteris avaluables de forma automàtica
Empresa licitadora

SGS

A. Oferta econòmica (fins a 25 punts)

25

B. Requisits en recursos humans (fins a 25 punts)

25

C. Terminis i disponibilitat per a la realització de els tasques objecte del servei (fins a 15 punts)

15

D. Per la valoració d’eines de treball i millores de desenvolupament aportats (fins a10 punts)

10

TOTAL

75

Proposta d’adjudicació
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Atenent a les puntuacions obtingudes proposa com adjudicatària del procediment obert del contracte de serveis de suport i assessorament al
Servei de Prevenció Propi, en les especialitats de Seguretat del Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, amb número
d’expedient CONT-20-566, a l’empresa SGS Tecnos S.A., per un import de 75.699,74 euros, amb el desglossament de 62.561,77 euros sense
IVA i 13.137,97 euros d’IVA.

Barcelona, 22 d’abril de 2021
Signat:

Sònia Méndez Jiménez
Tècnica en Prevenció de Riscos Laborals
Servei de Prevenció de Riscos Laborals
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