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Codi: A115 E01 U
Ref.: NMB/MSL

Assistents a l'acte: Presidenta: l’alcaldessa. Vocals: el secretari de la corporació, la
interventora accidental i la cap de la Secció de Secretaria. Secretària: la cap de la Unitat de
Contractació.

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 9 DE DESEMBRE DE 2019
A la casa consistorial de Roses, essent les 12:00 hores del dia 9 de desembre de 2019, es
reuneix la Mesa de Contractació Permanent amb el següent:
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació d'actes de les anteriors sessions de la Mesa de Contractació Permanent
Per unanimitat de vots s'acorda aprovar les actes de les sessions anteriors de la Mesa de
Contractació que han tingut lloc els dies 28 de novembre i 2 de desembre de 2019.

2. Expedient núm. 2018/011026 de contractació del «Servei de neteja de l’escola Els Grecs»
Acte d'obertura dels sobres A (documentació general) i B (oferta econòmica i d’altres criteris de
valoració automàtica) per a la contractació del servei esmentat.
La Mesa de Contractació Permanent, constituïda pels membres al final relacionats, té per objecte
l’obertura i l’examen del sobre A (documentació general) i del sobre B (proposició econòmica i
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d’altres criteris de valoració automàtica) per a la contractació del «Servei de neteja de l’escola Els
Grecs».
A la licitació s’han presentat els licitadors següents:

1. QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL, SL (B55268916)
2. INET CLEANING SERVICES GIRONA, SL (B55314967)

A la vista del certificat de proposicions presentades, la Mesa de Contractació Permanent acorda
declarar que totes han sigut presentades en temps i forma d'acord amb el Plec de clàusules
administratives particulars i, per tant, procedeix a l'obertura de totes les prop osicions
presentades.

A continuació, la Mesa de Contractació Permanent procedeix, en acte intern, a la qualificació de
les declaracions presentades pels licitadors.

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ GENERAL

P: Presentat
Licitador

NP: No presentat
DECLARACIÓ RESPONSABLE

1. QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL, SL

P

2. INET CLEANING SERVICES GIRONA, SL

P

Examinades les declaracions presentades i un cop qualificades, la Mesa de Contractació
Permanent acorda declarar-les conformes, i procedeix, en acte públic, a la lectura de les ofertes
econòmiques i ofertes de millora presentades pels licitadors, amb l’assistència del responsable
del seguiment i execució del contracte.
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SOBRE B: OFERTA ECONÒMICA I D’ALTRES CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA

OFERTA ECONÒMICA
Preu de licitació: 100.058,95 €
LICITADOR

IVA 21%: 21.012,38 €
Total: 121.071,33 €

1. QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL, SL
2. INET CLEANING SERVICES GIRONA,
SL

PUNTUACIÓ
Màxim 50 punts

95.058,88

50

95.800,00

49,61

*Ofertes econòmiques amb IVA exclòs

P: Presentat

NP: No presentat

OFERTA DE MILLORA D’ABRILLANTAMENT ANUAL DEL PAVIMENT
Abrillantament
LICITADOR

Abrillantament Abrillantament

d’una superfície d’una superfície d’una superfície
de 1.100 m²

de 2.200 m²

1. QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL, SL

P

2. INET CLEANING SERVICES GIRONA,

P

SL

P: Presentat

de 3.500 m²

NP: No presentat
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OFERTA DE MILLORA DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL
Reposició de béns
(*) Utilització en exclusiva de productes de consumibles inclosos en
neteja amb etiqueta ecològica europea

el contracte amb etiqueta
ecològica europea

LICITADOR
Pr od uctes

Pr od uctes

neteja de sòls i neteja d e
p av iments

v id r es

Pr od uctes
neteja d e
lav ab os i
s anitar is

Pr oductes neteja
d e portes mobiliari
i altres superfícies

S ab ó p er a
mans ( v olum
d e comp r a
= > 6 0%)

Pr od uctes d e
p ap er tis s ú
( p aper higiènic I
tov alloles d e
p ap er )

1. QUALITY
SERVEIS CLEAN

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

DEAL, SL
2. INET CLEANING
SERVICES GIRONA,
SL

Un cop finalitzada l’obertura del sobre, la Mesa de Contractació Permanent examina la
documentació presentada i comprova que formalment respon a allò requerit en el Plec, per la qual
cosa la Mesa de Contractació Permanent acorda donar trasllat del contingut de la documentació a
l’enginyer tècnic municipal per a la seva valoració, d’acord amb els criteris establerts a la clàusula
15a del Plec de clàusules administratives particulars i a l’apartat L del quadre de característiques.

3. Expedient núm. 2018/011027 de contractació del «Servei de neteja de l’escola Vicens Vives»
Acte d'obertura dels sobres A (documentació general) i B (oferta econòmica i d’altres criteris de
valoració automàtica) per a la contractació del servei esmentat.
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La Mesa de Contractació Permanent, constituïda pels membres al final relacionats, té per objecte
l’obertura i l’examen del sobre A (documentació general) i del sobre B (proposició econòmica i
d’altres criteris de valoració automàtica) per a la contractació del «Servei de neteja de l’escola
Vicens Vives».

A la licitació s’han presentat els licitadors següents:
1. QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL, SL (B55268916)
2. INET CLEANING SERVICES GIRONA, SL (B55314967)
A la vista del certificat de proposicions presentades, la Mesa de Contractació Permanent acorda
declarar que totes han sigut presentades en temps i forma d'acord amb el Plec de clàusules
administratives particulars i, per tant, procedeix a l'obertura de totes les proposicions
presentades.
A continuació, la Mesa de Contractació Permanent procedeix, en acte intern, a la qualificació de
les declaracions presentades pels licitadors.

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ GENERAL

P: Presentat
Licitador

NP: No presentat
DECLARACIÓ RESPONSABLE

1. QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL, SL

P

2. INET CLEANING SERVICES GIRONA, SL

P

Examinades les declaracions presentades i un cop qualificades , la Mesa de Contractació
Permanent acorda declarar-les conformes, i procedeix, en acte públic, a la lectura de les ofertes
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econòmiques i ofertes de millora presentades pels licitadors, amb l’assistència del responsable
del seguiment i execució del contracte.

SOBRE B: OFERTA ECONÒMICA I D’ALTRES CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA

OFERTA ECONÒMICA
Preu de licitació: 103.693,17 €
LICITADOR

IVA 21%: 21.775,57 €
Total: 125.46 8 ,74 €

PUNTUACIÓ
Màxim 50 punts

1. QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL, SL

97.788,00

48,98

2. INET CLEANING SERVICES GIRONA, SL

95.800,00

50,00

*Ofertes econòmiques amb IVA exclòs

P: Presentat

NP: No presentat

OFERTA DE MILLORA D’ABRILLANTAMENT ANUAL DEL PAVIMENT
Abrillantament
LICITADOR

d’una superfície d’una superfície d’una superfície
de 1.000 m²

1. QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL, SL
2. INET CLEANING SERVICES GIRONA,
SL

Abrillantament Abrillantament
de 2.000 m²

de 3.000 m²
P

P
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P: Presentat

NP: No presentat

OFERTA DE MILLORA DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL
Reposició de béns
(*) Utilització en exclusiva de productes de consumibles inclosos en
neteja amb etiqueta ecològica europea

el contracte amb etiqueta
ecològica europea

LICITADOR
Pr od uctes

Pr od uctes

neteja de sòls i

neteja d e

p av iments

v id r es

Pr od uctes
nete ja d e
lav ab os i
s anitar is

Pr oductes neteja
d e portes mobiliari
i altres superfícies

S ab ó p er a
mans ( v olum
d e comp r a
= > 6 0%)

Pr od uctes d e
p ap er tis s ú
( p aper higiènic I
tov alloles d e
p ap er )

1. QUALITY
SERVEIS CLEAN

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

DEAL, SL
2. INET CLEANING
SERVICES GIRONA,
SL

Un cop finalitzada l’obertura del sobre, la Mesa de Contractació Permanent examina la
documentació presentada i comprova que formalment respon a allò requerit en el Plec, per la qual
cosa la Mesa de Contractació Permanent acorda donar trasllat del contingut de la documentació a
l’enginyer tècnic municipal per a la seva valoració, d’acord amb els criteris establerts a la clàusula
15a del Plec de clàusules administratives particulars i a l’apartat L del quadre de característiques.
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4. Expedient núm. 2019/009561 de contractació del «Servei d’assistència tècnica a l’administració
electrònica»
Acte d'obertura dels sobres A (declaració responsable i criteris que per a la seva valoració depenen
d’un judici de valor) per a la contractació del servei esmentat.
La Mesa de Contractació Permanent, constituïda pels membres al final relacionats, té per objecte
l’obertura i l’examen del sobre A (Declaració responsable i criteris que per a la seva valoració
depenen d’un judici de valor) per a la contractació del «Servei d’assistència tècnica a
l’administració electrònica”.
A la licitació s’ha presentat el licitador següent:

1. BUISI TOOLS, SL (B63582381)
A la vista del certificat de la proposició presentada, la Mesa de Contractació P ermanent acorda
declarar que ha sigut presentada en temps i forma d'acord amb el Plec de clàusules
administratives particulars i, per tant, procedeix a l'obertura de la proposició presentada.

A continuació, la Mesa de Contractació Permanent procedeix, en acte intern, a la qualificació de
la declaració presentada pel licitador.

SOBRE A: DECLARACIÓ RESPONSABLE I CRITERIS QUE PER A LA SEVA VALORACIÓ
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR

P: Presentat

NP: No presentat
Document de declaració responsable de

LICITADORS

compliment de les condicions establertes
per a contractar
(Annex 1)
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1. BUISI TOOLS, SL

P

Examinada la declaració presentada i un cop qualificada, la Mesa de Contractació Permanent
acorda declarar-la conforme i procedeix a l’obertura del document 2 (Proposta Tècnica del
servei).
P: Presentat
LICITADORS

NP: No presentat
PROPOSTA TÈCNICA DEL SERVEI

1. BUISI TOOLS, SL

P

Un cop finalitzada l’obertura del sobre, la Mesa de Contractació Permanent acorda donar trasllat
del contingut del document 2 (Proposta Tècnica del servei) a l’encarregat del seguiment i
l’execució del contracte per a la seva valoració, d’acord amb els criteris establerts a la clàusula
15a del Plec de clàusules administratives particulars i a l’apartat L.2 del Quadre de
característiques del contracte.

5. Expedient núm. 2019/009945 de contractació del “Subministrament i serveis de Museografia de
l’espai expositiu Paco Falcó, pesca, immersió i patrimoni a la Ciutadella de Roses”

Qualificació de la documentació presentada en resposta al requeriment de la Mesa i proposta
d’adjudicació per a la contractació del subministrament esmentat.

En la sessió del dia 28 de novembre de 2019, la Mesa de Contractació va requerir a les empreses
ROIG I FILLS ASSOCIATS, SA i BAJABI LATOUR, SLNE perquè subsanessin la documentació
presentada, en el sentit que la documentació presentada havia d’estar degudament signada pels
representants legals de les dues empreses que conformaran la UTE EQUIRO BAJABI.
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A la vista de l’esmena presentada, la Mesa de Contractació Permanent acorda declarar-la
conforme i, per tant, acorda:
1. Classificar les proposicions admeses, en ordre decreixent de valoració, amb el resultat
següent:
1. UTE EQUIRO BAJABI, amb una puntuació de 100 punts
2. ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL, amb una puntuació de 92 punts
2. Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor de les empreses ROIG I
FILLS ASSOCIATS, SA i BAJABI LATOUR, SLNE, amb CIF A58401282 i B64469208
respectivament, que conformaran la UTE EQUIRO BAJABI, per un preu de 47.000,00 € més
9.870,00 €, corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 56.870,00 €, per un termini d'execució
de 3 mesos, d’acord amb la seva oferta de millora, prèvia presentació de l’acreditació de reunir
la capacitat i els requisits establerts per a aquesta contractació, si no estiguessin ja acreditats.

3. Consultades les dades al Registre d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI), del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) i de VIA
OBERTA, als efectes de requerir la documentació justificativa de complir els requisits per a
aquesta contractació, resulta que l’empresa ROIG I FILLS ASSOCIATS, SA figura inscrita al RELI
i té acreditat que reuneix els requisits d’aquesta licitació.

Pel que fa a l’empresa BAJABI LATOUR, SLNE, no figura inscrita a cap dels registres oficials de
licitadors però té acreditat, mitjançant VIA OBERTA, que reuneix alguns dels requisits d’aquesta
licitació. Per tant, la Mesa de Contractació Permanent acorda:
3.1. Requerir a l’empresa BAJABI LATOUR, SLNE perquè presenti només la següent
documentació:
a) Acreditació de la solvència econòmica i financera de tenir un volum global de negocis per
import mínim de 60.000 €, en el compte de pèrdues i guanys en qualsevol dels tres últims
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exercicis comptables aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o oficial que correspongui.
Forma d’acreditació:
Certificació, nota simple o informació anàloga expedida pel Registre i que contingui els comptes
anuals, sempre que estigui vençut el termini de presentació i que les mateixes es troben en ell
dipositades. Si l'últim exercici es trobés pendent de dipòsit, s'hauran de presentar
acompanyades de la certificació de la seva aprovació per l'òrgan compet ent per a això i de la
seva presentació en el Registre. Els empresaris individuals no inscrits han de presentar el seu
llibre d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
3.2. Requerir a les empreses ROIG I FILLS ASSOCIATS, SA i BAJA BI LATOUR, SLNE la
presentació de la següent documentació:
b) Documentació acreditativa d’haver constituït i dipositat a la Tresoreria Municipal la garantia
definitiva del contracte per import de 2.350,00 €, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació
(sense IVA), o sol·licitud de retenció en el preu.

4. El termini per a la presentació de la documentació és de 7 dies hàbils , a comptar des de
l’enviament d’aquest requeriment.

5. La documentació es presentarà per mitjans electrònics, mitjançant la Instància genèrica
disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Roses, a la qual s’hi adjuntarà la documentació
requerida en format PDF.
Indicar a l'interessat que, en cas de tenir ja presentada la documentació o part de la
documentació requerida, haurà d'indicar en quin procediment, per tal de no haver-la de tornar a
presentar. En tot cas, la documentació haurà de complir els requisits mínims establerts per a
aquesta licitació i ser vigent.

6. Notificar a les empreses proposades per a l’adjudicació el present requeriment.
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7. Indicar a l’interessat que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per
tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugui exercitar el que estimi
procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

8. Comunicar aquest acord al Departament de Tresoreria.
9. Publicar l’acta d’aquesta sessió de la Mesa de Contractació Permanent en el Perfil del contractant
de l’Ajuntament.

6 . Altres assumptes

No hi ha altres assumptes a tractar

I perquè així consti, s’estén la present acta, signada pels components de la Mesa de Contractació
Permanent, de tot el que en dono fe com a secretària de la Mesa, essent les 12:45 hores de la data
al començament assenyalada.

