EXP. 16/2021

La senyora Yolanda Lacasa Puigmal i el senyor Xavier Paton Morales en la seva
qualitat d’òrgan de contractació del contracte relatiu als “SERVEI DE
CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANS PER A LA REALITZACIÓ DELS
PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER A BIT HABITAT”, (EXP. 16/2021)
d’acord amb els següents fets:

Primer. La Fundació BIT HABITAT va convocar un procediment obert simplificat
abreujat corresponent al “Contracte de servei de consultoria de recursos humans per a
la realització dels processos de selecció de personal per a BIT HABITAT”, mitjançant
anunci publicat al Perfil de Contractant de l’entitat, el passat 26 de març de 2021.
Segon.- Finalitzat el termini de presentació de les ofertes, es van presentar les
següents empreses:

EMPRESA

ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.U
MANPOWER TEAM ETT, S.A.U.
PSICOTEC CATALUNYA, S.L.
REST FORDEREST S.L.
TEA CEGOS,S.A.
TT CESIÓN EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.L.
Tercer.- En data 14 d’abril de 2021, els serveis tècnics de BIT Habitat van procedir en
acte públic telemàtic a l’examen i qualificació de la documentació aportada als sobres
únics per les empreses licitadores participants al procediment de licitació que ara ens
ocupa, amb el següent resultat de la lectura i valoració de les ofertes i tenint en
consideració els criteris d’adjudicació establerts al Plec de Clàusules Particulars:

EMPRESA

Oferta econòmica

Altres criteris
automàtics

TOTAL
CRITERIS

30,2 punts

95,2

ATLAS
65 punts

10 punts

MANPOWER

23, 90

13,9 punts
PSICOTEC

21 punts

86
65 punts

RED
FORDEREST

15,4 punts

80,40
65 punts

TEA
100
65 punts
35 punts
TT CESIÓN
15 punts

34 punts

49

Quart.- En efecte, els serveis tècnics de BIT Habitat van proposar a aquest Òrgan de
Contractació aprovar la següent classificació, resultant de la valoració de les
propostes presentades en el contracte de referència, en el termes següents:
ORDRE
CLASSIFICACIÓ

EMPRESA

TOTAL
PUNTUACIÓ

TEA CEGOS,S.A.
1
2

100
ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES

95,2

S.A.U
3
4

PSICOTEC CATALUNYA, S.L.
REST FORDEREST S.L.

86
80,40

5

TT CESIÓN EMPRESA DE TRABAJO
TEMPORAL, S.L.

49

6

MANPOWER TEAM ETT, S.A.U.

23,90

Cinquè.- A la vista dels resultats de l’obertura dels sobres únics es va advertir, que
l’oferta econòmica formulada per l’empresa classificada en primer lloc - TEA CEGOS,
S.A - podria resultar desproporcionada o temerària, ja que d’acord amb el criteri previst
a l’Annex núm. 3 del Plec de Clàusules Particulars, sobrepassa en més del 10% la
mitjana de les ofertes admeses a la present licitació
Per aquest motiu, que d’acord amb allò disposat a la clàusula 10.3 del Plec de
Clàusules Particulars, es va emplaçar a aquesta empresa per tal de que, en un termini
màxim de 3 dies hàbils, comptats a partir del dia en que rebi la corresponent
comunicació, aporti la informació necessària per justificar la viabilitat de la seva oferta
econòmica i precisessin les condicions de la mateixa, en els termes previstos a l’article
149.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
TEA CEGOS, S.A va donar compliment en temps i forma al requeriment efectuat,
aportant la justificació de la viabilitat de la seva oferta en relació a la seva proposta
econòmica.
Sisè.- En data 26 d’abril de 2021, per part dels serveis tècnics de BIT Habitat es va
emetre un informe tècnic sobre la viabilitat econòmica de l’oferta formulada per TEA
CEGOS, S.A, que aquest Òrgan de Contractació accepta i fa seu, en el qual es
conclou que:
“Considerem que, la proposta presentada per l’empresa TEA CEGOS, S.A, té
justificació suficient per poder realitzar-se amb l’oferta econòmica presentada
en la present licitació, atesa la seva experiència en la prestació dels serveis
similars, el coneixement del sector, i tenint en compte la viabilitat i coherència
de la justificació presentada en el present tràmit.
Per tot l’anteriorment exposat, qui subscriu proposa admetre l’oferta presentada
per l’empresa TEA CEGOS, S.A.
Ara bé, tenint en compte que d’acord amb l’article 149.7 de la LCSP “Cuando
una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad
hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación

establecerá mecanismos adecuados para realizar un seguimiento
pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la
correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad
de los servicios, las obras o los suministros contratados”, es proposa designar
a Yolanda Lacasa i Celia Waliño de BIT Habitat per fer seguiment dels treballs
que desenvoluparà TEA CEGOS, S.A, en l’execució del present contracte.
Aquest seguiment consistirà, principalment, en assistir als brífings i sessions de
formació de l’empresa adjudicatària i supervisar personalment determinades
processos.”
Setè.- Vist l’anterior, aquest Òrgan de Contractació conclou que la proposta
presentada per l’empresa TEA CEGOS, S.A, té justificació suficient per poder realitzarse amb l’oferta econòmica presentada per dita mercantil i que, conseqüentment, la
millor oferta presentada al procediment de licitació del contracte de “Servei de
consultoria de recursos humans per a la realització dels processos de selecció de
personal per a BIT HABITAT”, es la oferta formulada per l’empresa TEA CEGOS, S.A.
Atenent als anteriors antecedents, s’ACORDA:
PRIMER.- ACCEPTAR i ADMETRE la proposta presentada per l’empresa TEA
CEGOS, S.A., en la present licitació, en resultar justificada la viabilitat de la seva
proposta econòmica en concepte del preu ofert per a la prestació del servei objecte del
Contracte.
SEGON.- ACCEPTAR la CLASSIFICACIÓ de les ofertes presentades a la licitació, de
major a menor puntuació, segons quadre adjunt, en base als criteris d’adjudicació
establerts al Plec de Clàusules Particulars, essent el resultat el següent:
ORDRE
CLASSIFICACIÓ

TOTAL
PUNTUACIÓ

EMPRESA
TEA CEGOS,S.A.

1

2
3
4

100
ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES
S.A.U
PSICOTEC CATALUNYA, S.L.
REST FORDEREST S.L.

95,2
86
80,40

5

TT CESIÓN EMPRESA DE TRABAJO
TEMPORAL, S.L.

49

6

MANPOWER TEAM ETT, S.A.U.

23,90

TERCER.- ADJUDICAR a l’empresa TEA CEGOS, S.A., el contracte de “Servei de
consultoria de recursos humans per a la realització dels processos de selecció de
personal per a BIT HABITAT”, d’acord amb la seva oferta econòmica relativa al preu,
concretada en un percentatge ofert a aplicar sobre el salari brut anual establert per a
cada perfil objecte del procés de selecció.
QUART .- NOTIFICAR aquesta Resolució a tots els licitadors.
CINQUÈ.- ADVERTIR a l’empresa TEA CEGOS, S.A., que d’acord amb la Clàusula 14
del PCAP: “La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant la signatura
d’acceptació, per part de l’adjudicatària, de la resolució d’adjudicació. Aquesta
signatura haurà de tenir lloc en el termini màxim de tres dies naturals, a comptar des
de la data en què s’hagi notificat l’adjudicació del contracte”.
SISÈ.- DESIGNAR a Yolanda Lacasa i Celia Waliño de BIT Habitat per fer seguiment
dels treballs que desenvoluparà TEA CEGOS, S.A., en l’execució del present
contracte.
SETÈ.- ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present adjudicació a la plataforma de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya, on es troba el Perfil del Contracant
de l’entitat i a la plataforma electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, a 27 d’abril de 2021

L’òrgan de contractació
Sr. Xavier Paton Morales

Sra. Yolanda Lacasa Puigmal

