Expedient: CMQ 8_2021
Entitat: Centre MQ Reus, SA
Tipus: servei
Procediment: obert
Tràmit: ordinari
Objecte: servei de neteja

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
Atès que per resolució de l’apoderat de Centre MQ Reus, SA de data 8 de juliol de 2021,
CENTRE M Q REUS, SA Societat Unipersonal: RM Tarragona, tom 1.420, foli 83, full T-17.206, - CIF A-43 544 733

es va resoldre iniciar l’expedient per a la contractació del servei de neteja, amb un
pressupost base de licitació d’1.225.397,73 euros (iva inclòs) i un valor estimat del
contracte de 2.734.358,58 euros (més l’iva que li correspongui)
Atès que per resolució de data 14 de juliol de 2021 es va aprovar l’expedient de
contractació amb caràcter ordinari, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, amb diversos criteris d’adjudicació, a l’empara dels articles 22, 131, 156 i
158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Atès que és un contracte de serveis a l’empara de l’article 17 de la LCSP.

Atès que la licitació es fa per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i amb
diversos criteris d’adjudicació.
Atès que a la present licitació s’han presentat les següents empreses: MULTISERVEIS
NDAVANT, SL; ISS FACILITY SERVICES, SA.

Atès que en data 1 de setembre de 2021, la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació general del sobre A i, després de qualificar-la, es va
acordar admetre-la, i seguidament, es va procedir a l’obertura dels sobres B, que
contenien la documentació a valorar mitjançant criteris d’adjudicació subjectes a judici de
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LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb
altres centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les
nostres comarques.
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valor. Després de donar-ne lectura, es va trametre als serveis tècnics corresponents per
tal que l’examinessin i emetessin informe valoratiu al respecte.
Atès que en data 28 d’octubre de 2021 es va donar compte dels treballs de valoració,
acordant enviar a les empreses licitadores sol·licitud d’aclariment.

Atès que en data 15 de novembre de 2021 es va donar compte de les respostes
donades per les empreses licitadores.

Atès que en data 19 de novembre de 2021 es va donar compte del resultat de la
valoració de la documentació presentada pels licitadors admesos al sobre B, a valorar
mitjançant criteris d’adjudicació basats en judicis de valor, segons informe tècnic emès,
de data 16 de novembre de 2021, i a la vista del qual es va proposar l’exclusió de la
licitació a l’empresa MULTISERVEIS NDAVANT, SL en no haver previst totes les zones
(superfícies) que han de ser objecte del contracte (concretament, de l’apartat 1.7.2 de la
seva oferta es desprèn que no han previst netejar la segona planta); en constatar que del
còmput d’hores totals que diuen que dedicaran (25.813 hores), no es dona cobertura als
requeriments que es demanen a l’apartat 4.3 del plec tècnic; i alhora perquè diuen que la
dedicació de l’encarregat general que es demana al plec tècnic és desproporcionada.
D’acord amb l’anterior, la seva oferta incompleix els requeriments del plec tècnic,
concretament en les clàusules 1, 2, 4.3, 6.5.1 i 6.5.3.
Seguidament es va procedir a l’obertura del sobre C de l’empresa licitadora admesa, que
contenia la documentació a valorar mitjançant criteris de quantificació automàtica, fent-se
la seva lectura i es va trametre als serveis tècnics corresponents per tal que
l’examinessin i emetessin informe valoratiu al respecte.

Atès que en data 22 de novembre de 2021 es va donar compte del resultat de la
valoració de la documentació presentada pel licitador admès, a valorar mitjançant criteris
d’adjudicació automàtics, segons informe tècnic emès en data 19 de novembre de 2021,
a la vista del qual s’ha posat de manifest que l’empresa millor classificada ISS FACILITY
SERVICES, SL.

Vist el que disposen els articles 107 i 150 de la LCSP i la clàusula setzena del plec en
relació a la garantia definitiva i al requeriment que s’ha de fer a l’empresa proposada com
a adjudicatària.
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Vist que s’ha de constituir una garantia definitiva del 5% del preu d’adjudicació
(967.530,83 euros iva exclòs), segons el que disposa l’article 107 de la LCSP i l’apartat L
del quadre de característiques del contracte, per un import de 48.376,54 euros.

Atès que per resolució de l’apoderat de Centre MQ Reus, SA de data 23 de novembre de
2021 es va fer requeriment previ a l’empresa ISS FACILITY SERVICES, SA per tal que
presentés la següent documentació:

-

El document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a l’apartat L del quadre de característiques i la clàusula setzena (garantia
definitiva equivalent al 5% del preu final ofer (iva exclòs), per un import de 48.376,54
euros).

-

Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de la persona
signant de l’oferta.

-

Documentació acreditativa de l’efectiva disposició dels mitjans compromesos a
adscriure.

Atès que en el termini concedit, l’empresa ISS FACILITY SERVICES, SA ha presentat la
documentació requerida.

Atès que en data 1 de desembre de 2021 la Mesa de contractació ha procedit a la
qualificació de la documentació presentada per ISS FACILITY SERVICES, SA la qual
acredita la personalitat i solvència econòmica i financera i tècnica o professional per a
contractar, assenyalada al plec de clàusules i al plec de prescripcions tècniques.

En ús de les competències que em corresponen RESOLC:
Primer.- Adjudicar a l’empresa FACILITY SREVICES, SA la contractació del servei de
neteja dels centres adherits a l’entitat Centre MQ Reus, SA per l’import de 967.530,83
euros (iva no inclòs) / 1.170.712,31 euros (iva inclòs), segons la seva oferta de 6 d’agost
de 2021, i una durada de 24 mesos, que recull les següents condicions:
-

Import anual: 483.765,42 euros (iva no inclòs)

-

Percentatge de descompte a aplicar sobre el preu unitari màxim/m2 del servei, en
cas de modificació a l’alça:
o

Preu unitari màxim/m2: 73,99 € iva no inclòs

o

Percentatge de descompte: 4,47%
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Segon.- Formalitzar el contracte un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de
que es remeti a l’empresa licitadora la notificació de l’adjudicació. En aquest sentit, es
requereix a l’empresa adjudicatària per a què formalitzi el contracte el dia següent, un
cop transcorregut el termini anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en
matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que
l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
Tercer.- Notificar la present resolució al licitador que han participat en la licitació, i
publicar-la al perfil de contractant i al Diari Oficial de la Unió Europea.

Aquesta resolució és definitiva i contra ella es pot interposar recurs especial en matèria
de contractació.

Aquest recurs es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu,
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació, o bé, a comptar des de la data d’enviament de la mateixa, sempre que l’acte
objecte de notificació s’hagués publicar el mateix dia al perfil de contactant, de
conformitat amb el que estableix l’article 50 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.

Tanmateix es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la recepció d’aquesta notificació.
Ho mana i signa l’apoderat de l’entitat mercantil Centre MQ Reus, SA en virtut de les
funcions d’òrgan de contractació, a la ciutat de Reus, el dia de la signatura digital.

Òscar Subirats Torrebadell
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