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Informe tècnic de valoració de les ofertes del procediment per a la contractació del
servei de neteja de les dependències de Dipsalut

Antecedents
1. En data 7 de març de 2019, mitjançant decret de Presidència, es va aprovar l’inici de
l’expedient per a la contractació del servei de neteja de les dependències de
Dipsalut, mitjançant procediment obert simplificat abreujat.
2. En data 12 de març de 2019, es publicà l’anunci de licitació al perfil del contractant
de Dipsalut, i l’endemà, s’inicià el període de presentació d’ofertes que va finalitzar el
dia 26 de març de 2019.
3. Segons detalla el certificat de l’eina Sobre Digital, que consta a l’expedient, l’empresa
que ha presentat documentació per a participar a la licitació és:
Empresa

NIF

Núm. Registre d’entrada

Data

Catalunya auxiliars, SL

B17735143

E-2019/1771

26/03/2019

4. Segons estableix la clàusula 12.2 del plec de clàusules administratives particulars
(PCAP), per a la pràctica de la valoració de les ofertes no és necessària la constitució
d’una Mesa de contractació, ni per a l’obertura de les proposicions es realitzarà un
acte públic.
5. L’òrgan gestor accedeix a la documentació dipositada a l’eina Sobre Digital per
procedir a la comprovació i valoració de la documentació inclosa en els sobres A.a i
A.b. (Consten a l’expedient els corresponents certificats d’accés a la documentació).
6. En referència amb la documentació del sobre A.a. (Documentació administrativa) i
que consta a l’expedient, es constata que:
a. Inclou la declaració responsable, degudament complimentada i signada
(electrònicament), segons disposa la clàusula 11.20.a) del PCAP.
7. En referència amb la documentació del sobre A.b. (Criteris avaluables objectivament)
i que consta a l’expedient, es constata que:
a. Inclou l’oferta econòmica, degudament complimentada i signada
(electrònicament), segons disposa la clàusula 11.20.b) del PCAP.
b. Inclou la memòria tècnica amb les especificacions i contingut mínim establert
a la clàusula 11.20.c) del PCAP.
8. El centre gestor, un cop analitzada l’oferta presentada i un cop aplicats els
paràmetres objectius previstos a la clàusula G.2.1. del quadre de característiques del
contracte, que consta com a annex al PCAP, determina que l’oferta avaluada no es
considera presumptament anormal o desproporcionada.
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9. Posteriorment, es procedeix a valorar les ofertes presentades, mitjançant l’eina
automàtica de valoració creada per Diputació de Girona i disponible a través de la
plataforma EACAT. El document resultant, consta a l’expedient. El resultat es detalla
a continuació:
Empresa

Criteri 1 (98/100 punts)

Criteri 2 (2/100 punts)

Total

Catalunya auxiliars, SL

98 punts

0 punts

98 punts

Fonaments de dret
De conformitat amb l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més
avantatjosa, en relació qualitat/preu, per a Dipsalut, realitzat aplicant els criteris d'adjudicació
establerts a la clàusula dotzena dels plecs de clàusules administratives particulars.
La clàusula tretzena del PCAP, estableix que: “Un cop valorades les ofertes, es classificaran
per ordre decreixent i, posteriorment, es remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent
proposta d’adjudicació.
Atès que l’article 159.6 apartat b) de la LCSP determina per aquest procediment que no serà
necessari el requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació, atès que no s’haurà
d’acreditar la solvència econòmica, financera, tècnica o professional, ni es requerirà la
constitució de la garantia definitiva.
D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats,

Informo:
Que l’oferta presentada compleix els requisits i obligacions establerts als plecs reguladors.
Que l’oferta més avantatjosa, en relació qualitat/preu, és l’oferta presentada per Catalunya
Auxiliars, amb NIF B17735143, de data 26 de març de 2019, amb registre d’entrada E2019/1771.
Que, el preu/hora proposat per l’adjudicatari al primer criteri de valoració de l’annex 1 oferta
econòmica, és 17,40 euros IVA no inclòs.
Que, d’acord amb l’oferta econòmica proposada per l’adjudicatari al segon criteri de
valoració de l’annex 1 oferta econòmica, el treballador/a que executarà el contracte rebrà un
salari brut anual mínim de 13.596,00 €, (tretze mil cinc-cents noranta-sis euros).

