Resolució d’adjudicació del contracte del servei de neteja a les dependències de
l’Institut d’Estadística de Catalunya durant l’any 2018 (Exp. 1/2018)
Contracte: Contracte administratiu.
Unitat promotora: Sub-direcció General d’Administració i Serveis Generals.
Tipus: Serveis.
Expedient: 1/2018.
Procediment: Obert amb diferents criteris d’adjudicació.
Tramitació: Ordinària, aplicant mesures de gestió eficient.
Objecte: Servei de neteja a les dependències d’Idescat durant l’any 2018.
Pressupost màxim de licitació: 74.000,00 € sense IVA + 15.540,00 € (21% IVA) =
89.540,00 € amb IVA.
Partida pressupostària: D/227000101/5831/0000 corresponent al 2018.
Garantia definitiva: Dipositada a la Caixa General de Dipòsits en data 22 de desembre
de 2017 per import de 3.201,50 euros.
Motivació de l'adjudicació: Informe de la unitat promotora responsable del contracte.
Fets:
Vist que s’han acomplert tots els tràmits procedimentals requerits per a la licitació i
adjudicació de l’esmentat contracte, previstos en el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com
en el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Durant el procediment d’obertura del sobres, la mesa de contractació ha decidit excloure
la proposta presentada per l’empresa SERVINET per ser extemporània, així com la
proposta presentada per EUBOLAR atès que aquesta empresa ha inclòs en el sobre B
informació que havia d’anar en el sobre C.
S’ha procedit a la valoració de les restants proposicions presentades d’acord amb els
criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives particulars, amb
el següent resultat:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ
DELS QUALS ES PRODUEIX DE FORMA
AUTOMÀTICA 70 PUNTS
EMPRESA

Oferta (sense
IVA) fins a 60 punts

Puntuaci
ó
OFERTA

Bfree Global services

70.286,74 €

LD Empresa de
Limpieza y
Desinfección, S.A.U.
La Bruixa

66.787,20 €

Multiserveis Ndavant
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CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

PROGRAMA DE
TREBALL fins 20
punts

MILLORES APORTADES fins 10
punts

TOTAL

54,927

Temps
de
resposta
fins 10
punts
10,000

9

10

83,93

57,764

10,000

15

10

92,76

64.030,00 €

60,000

10,000

20

10

100,00

69.965,95 €

55,187

10,000

17

8

90,19

El sumatori total de tots els criteris de valoració ha donat com a resultat que l’oferta més
avantatjosa en el seu conjunt ha estat la presentada per l’empresa LA BRUIXA
NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, SL
Aquesta empresa obté la màxima puntuació en la valoració de la proposta tècnica, amb
una puntuació de 30 punts, i també queda en primer lloc pel que fa a la valoració dels
criteris objectius (preu i temps de resposta) amb 70 punts, aconseguint una puntuació
total de 100 punts.
D’acord amb aquests resultats, la mesa de contractació de l’Idescat ha proposat
l’empresa LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, SL, com
adjudicatària de l’esmentat contracte.
Fonaments de dret:
L’article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix que l’òrgan de contractació
adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació i en el mateix sentit s’expressa la clàusula dotzena del plec de clàusules
administratives particulars.
En compliment de les funcions que en matèria de contractació em confereix l’article 7.d)
del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d’organització i funcionament de l'Institut
d'Estadística de Catalunya.

Resolc:
Primer: Adjudicar el contracte administratiu del servei de neteja a les dependències
d’Idescat durant l’any 2018 a l’empresa LA BRUIXA NETEGES GENERALS I
MANTENIMENTS SL, pel següent import:

- Base Imposable:
- I.V.A.:
- Import total:

64.030,00 €
13.446,30 €
77.476,30 €

Segon: Notificar aquesta resolució d’adjudicació als licitadors i publicar-la al perfil del
contractant.
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D’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra aquesta Resolució
d’adjudicació, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini d’un
mes, recurs potestatiu de reposició davant el director de l’Institut d’Estadística de
Catalunya.
D’acord amb els articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra aquesta Resolució d’adjudicació, també
pot interposar-se, en el termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu davant la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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