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EI/CF Exp. 2018/0009579

A LA CIUTAT DE BARCELONA, a les 13 hores del dia 24 d’octubre de 2018 es
constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de Contractació de
l'Àrea de Presidència que resta presidida pel Sr. Carles Barnés i García, cap del Servei
de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: Sra. Isidra Guardiola i
Salinas, com a delegada de la secretària general, pel Sr. Gerard Santafè i Civit, com a
delegat de l’interventor general, i per la secretària de la Mesa Sra. Eva M. Inglada i Mulet.
Assisteix, així mateix, un representant de les empreses: OHL SERVICIOS INGESAN,
SA, NET EXPRES, SL i MULTISERVEIS NDAVANT, SL. Es constitueix la present
Mesa per a la lectura de l’informe dels criteris de judici de valor, l'obertura de
pliques que fa referència a l'oferta econòmica i proposta d’adjudicació, de la
contractació relativa al procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació
corresponent al “Servei de Neteja dels museus i edificis auxiliars del Consorci de
Patrimoni de Sitges (Museu del Cau Ferrat, Museu de Maricel, Can Rocamora,
Museu Romàntic, Palau de Maricel, Fundació Stämpfli, Can Falç, Oficines, Taller
de Restauració i Reserves dels Museus)”, tot això de conformitat amb allò que
disposa en els articles del 145-148, 150, 151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, del 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
S’aporta a la Mesa de Contractació l’informe tècnic dels criteris de judici de valor, emès
pel Consorci del Patrimoni de Sitges, la part del qual interessa diu el següent
(...)
Informe de valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor del
procediment obert amb més d’un criteri de valoració de l’expedient del contracte del
Consorci del Patrimoni de Sitges relatiu al servei de neteja dels museus i edificis
auxiliars del Consorci del Patrimoni de Sitges (Museu del Cau Ferrat, Museu de
Maricel, Can Rocamora, Museu Romàntic, Palau de Maricel, Fundació Stämpfli, Can
Falç, oficines, taller de restauració i reserves dels museus).
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat anual (12
mesos) de cent quaranta quatre mil disset euros i setanta-sis cèntims, IVA inclòs.
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes:

Part fixa
Part variable

Per les neteges periòdiques, d’acord amb les previsions de la
clàusula 3 del Plec de Prescripcions Tècniques un pressupost
màxim anual de 111.421,94 €, més 23.398,61 € en concepte del
21 % d’IVA.
Per neteges extraordinàries, d’acord amb les previsions de la
clàusula 4 del Plec de Prescripcions Tècniques formulat en termes
de preus unitaris, de 7.601,00 €, més 1.596,21 € en concepte del
21 % d’IVA.
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Els preus màxims de licitació es concreten en els imports següents:
Part fixa

Part variable

Un import màxim per dotze mesos de 111.421,94 € més 23.398,61
€ en concepte del 21 % d’IVA
Segons els següents preus unitaris màxims:
- Servei Preu hora de netejador/a: 17,60 €, més 3,70 € en
concepte de 21 % d’IVA.
- Servei neteja vidres Museu de Maricel: Preu de 88 € per servei,
més 18,48 € en concepte de 21 % d’IVA.
- Servei neteja vidres Fundació Stämpfli: Preu de 159,50 € per
servei, més 33,50 € en concepte de 21 % d’IVA.
- Servei neteja vidres del mirador del Museu de Maricel: Preu de
517 € per servei, més 108,57 € en concepte de 21 % d’IVA.

Els tipus de neteges extraordinàries estan recollits a la clàusula 4 del Plec de
Prescripcions Tècniques.
El nombre estimat d’hores o serveis puntuals a realitzar durant el període de vigència
inicial del contracte és el següent:
Tipus
de
serveis
extraordinaris
Hora netejadora
Vidres Museu de Maricel
Neteja
vidres
Fundació
Stämpfli
Neteja vidres del mirador del
Museu de Maricel

Nombre estimat
de serveis/hores
200 hores
12 serveis
6 serveis
4 serveis

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir, en la seva oferta, els preus màxims de
licitació IVA exclòs, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, i tenint en
compte que les retribucions del personal que presti el servei no podran ser inferiors a
les establertes al conveni col·lectiu del sector de neteja d’edificis i locals de Catalunya
(codi de conveni núm. 79002415012005 i data de publicació 22/02/2012).

En data 18 de juliol de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència va
procedir a l’obertura dels sobres corresponents a la documentació administrativa de
les següents empreses:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a40edd98c7c64ef0c658 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 2

Àrea de Presidència
Servei de Contractació
Londres, 55, 5a. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 564 · Fax 934 020 647
scon.publicitat@diba.cat ·www.diba.cat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NET EXPRES, SL
MULTISERVEIS NDAVAND, SL
OHL SERVICIOS INGESAN, SA
TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN, SA
SERVICIOS JAF, SA
AEMA HISPANICA, SL
LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, SL

En data 25 de juliol de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència va
procedir a l’obertura del sobre 2 corresponent als criteris que depenen d’un judici de
valor de l’empresa presentada i admesa a la licitació.
L’examen de la documentació tècnica presentada ha implicat l’exclusió de tres de les
empreses admeses, per presentar una oferta que en algun dels seus aspectes
incompleix el Plec de Prescripcions Tècniques:
OHL Servicios Ingesan, SA proposa un horari de treball als espais museístics de 17
a 21 hores, i a l’hivern de 18 a 22 hores, que no permetria fer cap neteja dels serveis
sanitaris durant tot el matí i bona part de la tarda, incomplint així el que estableix el
punt 3 del PPT.
Técnicas y Sistemas de Conservación, SA proposa un horari de treball als espais
museístics entre les 14 hores i el tancament, que no permetria fer cap neteja dels
serveis sanitaris durant tot el matí, incomplint així el que estableix el punt 3 del PPT.
La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL presenta un catàleg de productes a
utilitzar que conté diversos productes que no poden ser considerats neutres, o
contenen més d’un 30% de volàtils, o són perillosos per als organismes aquàtics,
incomplint així el què estableix el punt 7.2 del PPT. S’ha demanat i obtingut un
aclariment de l’empresa sobre les característiques d’aquests productes: netejador de
vidres Sprint Glass Pur-Eco (conté un 40% de bioalcohols); desincrustant SANI CID (té
un pH entre 0,5 i 2, extremadament àcid); desengreixant Suma Degraser Pur-Eco (té
un pH de 13,8, extremadament càustic); desinfectant Suma Bac Diversey (té un pH de
10,7, molt bàsic); decapant Leopard-O té un pH d’entre 2 i 3, molt àcid); netejador de
superfícies metàl·liques (pH 1±0,5, extremadament àcid); fungicida Rubson AM2900
(biocida perillós per a espècies aquàtiques, inaplicable sense riscos als edificis situats
al costat del mar), i es constata que incompleixen les exigències del punt 7.2 del PPT.
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També s’ha fet una consulta a l’empresa AEMA Hispánica SL, per discrepància entre
la freqüència de neteja de vidres expressada en el text (“mensual”) i en el quadre
resum (“setmanal”). L’empresa ha confirmat que la freqüència seria setmanal, tal i com
constava al quadre-resum de la seva oferta.
Els criteris sotmesos a un judici de valor per a l’adjudicació d’aquest procediment obert
i recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte, són els
següents:
Criteris sotmesos a judici de valor (35 %)
(Documentació a incloure en el sobre B)

Criteri 2: Proposta operativa

fins a 20 punts

Es valorarà que inclogui els següents continguts:
a) la planificació de les tasques descrites en el Plec de Condicions Tècniques
Particulars; en relació a la clàusula 3 del PPT i cronograma detallat de les
tasques a realitzar i periodicitat de cadascuna d’elles.
b) la concreció dels efectius i mitjans materials que s’aplicaran;
c) l’especificació de la tipologia dels productes químics que s’utilitzaran; per a
cadascuna de les tasques a realitzar, d’acord amb els requeriments propis de
la conservació preventiva de col·leccions;
d) la proposta de coordinació amb els horaris de visita pública dels museus i del
servei de seguretat i vigilància.
e) qualsevol altra millora organitzativa o funcional respecte als mínims establerts
al PPT.
Criteri 3: Mesures mediambientals

fins a 15 punts

La proposta de mesures de reducció de l’impacte mediambiental ha d’incloure la
descripció de tot allò que l’empresa té disposat per tal de:
a)
b)
c)
d)
e)

minimitzar la generació de residus sòlids i líquids;
minimitzar l’ús de productes químics agressius amb el medi ambient;
disminuir l’exposició de treballadors i usuaris a agents potencialment tòxics;
augmentar la tria selectiva dels residus i el seu reciclatge;
qualsevol altra mesura que permeti disminuir l’impacte ambiental dels
equipaments del Consorci.
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Es valorarà la utilització de productes de neteja, maquinària i estris que impliquin el
compliment de criteris i tècniques ambientals addicionals als requerits a la clàusula 7
del PPT.
En tot cas, el Consorci del Patrimoni de Sitges es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació
qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes
d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.

Valoració del Criteri 2: Proposta operativa ..............................
punts

fins a 20

1. NET EXPRES, SL
NetExpres proposa un notable increment de les freqüències de neteja respecte a les
demanades als Plecs, especialment remarcable i interessant en relació a escales, als
vidres del Mirador de Maricel i als soterranis. Afegeixen també serveis per als caps de
setmana addicionals als exigits als plecs, de manera que garantirien el perfecte estat
dels serveis sanitaris durant totes les hores dels dies festius.
Fan una enumeració molt completa dels processos que cal realitzar i descriuen la
metodologia de treball, que és molt correcta.
Programen la neteja d’oficines entre 6:30 i 8:00, de manera que no generarien cap
molèstia als treballadors que les utilitzen. Apliquen un programari denominat Tamtam
per a la gestió de personal i un altre “Cleanmanager” per a la gestió de la qualitat, que
semblen correctes.
Manifesten el seu compromís per a la gestió d’incidències en 60 minuts, les 24 hores
al dia, durant tot l’any, incloses les incidències externes (inundacions, vandalisme,..).
En aquest sentit, l’empresa ofereix un servei d’incidències realment complet. Els plecs
fixen un termini d’avís de 24 hores, 24 vegades més ampli (clàusula 4).
Manifesten també que destinaran al servei ordinari quatre netejadors, dos a temps
complet i dos a temps parcial, amb una dedicació setmanal ordinària de 104,66 hores,
més 47 hores setmanals d’especialistes, bastant per sobre, unes 400 hores anuals, del
mínim exigit als plecs. Destinen al servei dues fregadores automàtiques, tres rotatives,
una hidronetejadora, sis aspiradors, una bomba d’aigua per a inundacions, una
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màquina de vapor, una perxa, un sistema de neteja de vidres amb aigua ionitzada, un
altre sistema com aquest que inclou aspiració, un bufador d’exteriors i una bona
varietat d’estris. Considerem que el catàleg de maquinària i d’estris és molt complet i
estrictament correcte per a la feina que cal fer.
NetExpres facilita les fitxes tècniques dels productes, que en tots els casos són
bioetiquetats, neutres, ecològics i lliures de volàtils i perfums innecessaris, llevat del
llevatintes que s’emprarà exclusivament a les taules dels despatxos quan calgui.
NetExpres ha adaptat els seus horaris a les necessitats reals del servei, cobrint als
museus la major part de les hores d’obertura al públic, aprofitant intensivament els
dilluns i netejant les oficines cada matí abans que el personal arribi a treballar. Els
horaris que proposen són idonis tant en els despatxos, com en les sales d’exposició.
El personal estaria dotat de smartphones de l’empresa i dels aplicatius necessaris per
a transmetre avisos i altra informació. Els aplicatius per a generar avisos estarien
també oberts al personal del Consorci. Es faria una avaluació quinzenal amb
indicadors i propostes correctives, de millora i de punts forts. És important el seu
compromís d’atendre en 60 minuts qualsevol incidència en qualsevol dia i hora de
l’any.
NetExpres ofereix com a millora el tractament de vidres exteriors amb nanotecnologia
per a incrementar la durabilitat de la neteja, i la neteja de les relligues metàl·liques de
la façana de mar dels museus, que no havien estat contemplades dins el PPT.
Puntuació del criteri 2: 18 punts

2. MULTISERVEIS NDAVAND, SL
Ndavant manifesta que en cas de ser adjudicatària faran l’anàlisi de la situació, un
estudi i una proposta de planificació. S’hi inclouen, però, plans de treball
individualitzats que inclouen la valoració dels riscos laborals. La freqüència de neteja
de serveis sanitaris que proposen és la mínima exigida pels PPT.
Concentrarien l’horari de treball entre 9 i 16h a l’estiu i entre 9 i 14h a l’hivern, deixant
la major part de les tardes sense servei. Proposen una dedicació a la neteja de Can
Falç desaforadament elevada, de 3,5 h/dia. Planifiquen correctament la neteja de
vidres en dilluns. Quan es defineixen els protocols de neteja, es deixa clar que es
consensuaran amb el Consorci, sense aportar cap solució valorable.
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Ndavant descriu l’organigrama de l’empresa i les funcions de cadascú en relació al
contracte. Aposten pel “salari emocional” i el tracte humà amb el personal, la seva
estabilitat i polítiques socials de l’empresa. Disposen d’un manual d’acollida i
avaluació.
Pel que fa als mitjans materials, es concreten aspiradors, hidronetejadora d’aigua freda
i escombradora. Una oferta de maquinària que és correcta, sense ser molt generosa.
Remarquen els plomalls d’estruç, que són preceptius d’acord amb els plecs i per tant
no han de ser valorats.
Ndavant dedica una única pàgina a enumerar succintament els productes que vol fer
servir, (Tanet Orange, Tanet Neutral, Glass Cleaner, Sanet Alkastar i Linax Stripper.
Productes ecoetiquetats. No es facilita la fitxa tècnica. Buscada la informació, es
comprova que els productes es consideren ecològics, però contenen volàtils i perfums
innecessaris, que poden afectar les obres d’art, sense arribar a incomplir en cap cas
les especificacions dels PPT.
Proposen fer la neteja dels museus entre 9 i 16 h (entre 9 i 15 els festius), i la de les
oficines a la tarda, cosa que interferiria parcialment amb el treball de l’equip tècnic. A
més de poc pràctica per al personal d’oficines, aquesta proposta deixa els serveis
sanitaris sense netejar, durant l’estiu, entre 4 i 5 hores cada tarda, encara que no
incompleix els requeriments mínims exigits al PPT, ja que seria factible fer la neteja de
serveis sanitaris matí i tarda.
Ndavant posa com a millores que aporta la perxa de neteja de vidres amb aigua
ionitzada, el seu sistema de gestió informàtic, la presentació d’informes mensual i
anual, la realització d’enquestes de satisfacció dels usuaris, unitats bacteriostàtiques
per als sanitaris, ambientadors, moquetes antilliscants per a dies de pluja, uniformes
especialment acurats i formació específica per a museus per als seus treballadors. De
totes aquestes propostes, es considera que les unitats bacteriostàtiques i els
ambientadors estan contraindicats per a la conservació dels béns museístics i que
algunes de les altres podrien tenir problemes d’implementació.
Puntuació del criteri 2: 8 punts
3. SERVICIOS JAF, SA
Servicios JAF basa la seva planificació en l’ús d’un software de gestió integrada propi,
denominat “Jano CT” i “Jano Mobile”, amb tecnologia NFC. Aquest sistema controla
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sistemàticament les activitats dels treballadors, i implica instal·lar múltiples etiquetes
adhesives a totes les sales, que geoposicionen el treballador en temps real.
Considerem que aquesta necessitat d’afectar totes les nostres instal·lacions és un
greu inconvenient, encara que es tracti d’adhesius discrets i –esperem- d’acidesa
neutra.
La planificació de tasques s’ajusta estrictament al que ja demanen els plecs. Fixen un
termini de 24 hores per a respondre a les sol·licituds de neteges extraordinàries, que
es el mínim requerit al PPT.
Servicios JAF destaca que disposa d’oficines i magatzem a la ciutat de Sabadell, i que
tant els vehicles com la maquinària assignats al contracte seran compartits “per evitar
costos d’amortització”. S’inclou llavors tot el catàleg de maquinària de l’empresa:
màquines iòniques, perxes, aspiradors, fregadores, escombradores, rotativa,
hidronetejadores,...
Remarquen el programari propi de gestió integrada “Jano Facility Services” i la seva
extranet per a la relació amb els clients.
Destinen a coordinació quatre persones i prestarien el servei amb el personal subrogat
i d’altre de propi de l’empresa. Els seus canals de comunicació funcionen només entre
8 i 19 h, però garanteixen resposta a imprevistos en una hora, de manera que la
resposta a un incident, com a molt, podria trigar 14 hores (entre 19h i 9 del matí del dia
següent).
Descriuen el seu mètode d’avaluació de qualitat, que es considera correcte. Es
comprometen a cobrir qualsevol absència en menys d’una hora i disposen de borsa de
treball de substituts amb formació prèvia, cosa que valorem positivament.
Servicios JAF proposa una gama molt reduïda de productes, només tres, tots ells de la
marca Naturbio. Aquesta reducció del ventall de productes es valora positivament. El
producte més utilitzat seria el PINAL SK-8, que té un pH moderadament alcalí i conté
perfum de pi, i per tant el considerem poc adequat, tot i que no arriba a incomplir les
especificacions del PPT.
Servicios JAF no concreta els horaris i diu que es fixaran d’acord amb el Consorci, de
manera que no els podem valorar.
Servicios JAF ofereix com a millora, únicament, un sistema de gestió de mesures
addicionals en salut i prevenció de riscos laborals.
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Puntuació del criteri 2: 5 punts
4. AEMA HISPANICA, SL
AEMA posa a la proposició una proposta genèrica, amb formularis de planificació de
mostra, en blanc. En aquest apartat demostren un desconeixement evident de la
problemàtica específica de la neteja d’un museu, amb un text ple de vaguetats. Fan
una correcta enumeració de les tasques a realitzar exigides al PPTP, sense proposar
cap increment de freqüència. Del text es dedueix que no han entès que no el
correspon de netejar, i en cap cas no poden mullar, les obres d’art. Proposen protocols
estàndards de neteja poc o gens adaptats a museus.
AEMA descriu un equip de gestió de 5 persones, amb un total de 24 h/setmana de
dedicació al contracte. S’hi afegeix el CV del coordinador del servei, consistent
bàsicament en la neteja d’oficines, centres comercials, estacions i aeroports, a més de
dos museus, cosa que considerem que no aporta cap valor afegit. Com a aparells per
a la neteja, només destinen al servei un aspirador, que és el mínim establert als PPT.
Es comprometen a assistència d’emergències en 90 minuts, a qualsevol hora i dia de
l’any, cosa que es valora positivament.
AEMA proposa una gama de productes ecoetiquetats, però que en alguns casos no
són del tot neutres ni innocus per a les obres d’art, sense arribar a incomplir els PPT.
La documentació presentada per AEMA no especifica res en relació a la coordinació
amb els horaris de visita pública dels museus i del servei de seguretat i vigilància.
AEMA esmenta com a millores els responsables del Pla de Contingències, i també la
neteja mensual de vidres de difícil accés, que ja és obligatòria d’acord amb els PPT.
Puntuació del criteri 2: 2 punts

Valoració del criteri 3: Mesures mediambientals .................... fins a 15
punts
1. NET EXPRES, SL
NetExpres minimitza els residus sòlids i líquids mitjançant l’ús d’una estació
dosificadora automàtica i la neteja amb estris de microfibres. Aquesta empresa té en
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consideració la contaminació acústica, per tal que tant visitants com treballadors
pateixin les mínimes molèsties possibles, cosa que valorem molt positivament.
NetExpres fa servir també productes ecoetiquetats, amb dosificació automàtica, i
considera important haver fet una reducció del nombre de productes diferents, cosa
amb la qual concordem.
NetExpres equipa els seus carros de neteja amb safates anti-vessaments, i disposaria
d’un kit anti-vessaments en tots els centres, especialment interessant quan es netegen
espais amb obres d’art delicades.
NetExpres es compromet a fer una recollida diària i selectiva de tots els residus als
bujols que disposaran a cada centre, cosa que valorem positivament. Elabora un
informe mensual de la producció de residus per a cada centre, de manera que es pot
disposat d’informació gairebé en temps real. Ofereix transport extraordinari gratuït dels
grans volums de residus que es generen quan es munten i desmunten exposicions i
d’altres activitats, que cal transportar a la deixalleria, cosa que ens representa una
millora substancial ja que aquesta feina ha estat assumida fins ara pel personal de la
secció tècnica d’Equipaments i Projectes.
NetExpres es planteja redactar un pla de sensibilització dels treballadors del Consorci
per tal d’incrementar la recollida selectiva i reduir la despesa energètica, i implementar
les accions que se’n derivin, cosa que ens sembla molt positiva.
Puntuació del criteri 3: 13 punts
2. MULTISERVEIS NDAVAND, SL
Ndavant detalla com funciona el seu sistema de dosificació i de gestió d’envasos de
productes, que es considera correcte. Farien campanyes de conscienciació als
treballadors del Consorci per a la reducció de la generació de residus, cosa que ens
sembla molt positiva.
Ndavant utilitza únicament productes químics amb etiqueta ecològica de tipus I (Norma
ISO 14024). Afirmen que cap dels productes utilitzats suposa cap perill per a la salut
per inhalació, cremada o reacció al·lèrgica.
Ndavant pretén aproximar-se a l’objectiu de reduir l’ús de productes químics i els
riscos que se’n deriven tot evitant l’ús d’esprais i d’aerosols i amb l’ús d’equips de
protecció individual, mesures que es consideren correctes.
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Ndavant es proposa aplicar al Consorci un “sistema de gestió avançada” dels residus, i
necessitarien que se’ls cedís un espai on fer una “illa de recollida selectiva”. Aquesta
exigència es considera un inconvenient.
Ndavant inclou aquí el seu manual de bones pràctiques; el seu pla de gestió
ambiental; la integració de les tasques “apagar llums” i “tancar portes i finestres” dins
el seu pla de treball; l’adhesió de l’empresa al programa d’acords voluntaris per reduir
les emissions de gasos d’efecte hivernacle; la desconnexió d’aparells elèctrics en
stand-by a partir d’un llistat facilitat pel Consorci i mesures d’estalvi d’aigua. Bona part
de les mesures proposades són viables només als espais d’oficina, ateses les
condicions ambientals i de seguretat necessàries als espais d’exposició, i per tant
només les valorem parcialment.
Puntuació del criteri 3: 8 punts
3. SERVICIOS JAF, SA
Servicios JAF redueix els residus tot fent servir envasos reutilitzables de 0,75 litres. Si
la reutilització és real i efectiva, es considera una mesura correcta.
Servicios JAF basa la seva minimització de productes químics en l’ús d’un sol producte
bàsic, Naturbio PINAL SK-8, complementat amb dos productes addicionals, tots tres
bioetiquetats. Tota minimització en la diversitat dels productes utilitzats es valora
positivament.
Servicios JAF basa la seva estratègia de disminució de l’exposició a tòxics en el seu
sistema de compra de productes a l’engròs i de manipulació en envasos petits
reutilitzables. Considerem que és una estratègia efectiva i la valorem positivament.
Servicios JAF presenta aquí un protocol genèric complet de recollida selectiva de
residus, que no inclou, però, cap mesura proactiva, per la qual cosa no es valora.
Servicios JAF proposa evitar a tota costa la realització de tasques en horari nocturn
per tal d’estalviar electricitat, cosa que en el cas del Consorci del Patrimoni de Sitges
es considera molt poc efectiu), ja que la major part d’espais expositius i de dipòsit
estan protegits de la llum natural, i els espais d’oficines s’utilitzen intensament mentre
hi ha llum natural.
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També instal·larien gratuïtament filtres airejadors perlitzadors a les aixetes, i limitadors
de cabal, aparells que ja estan instal·lats a les aixetes dels serveis dels equipaments
del Consorci, per la qual cosa no es pot valorar.
Puntuació del criteri 3: 6 punts
4. AEMA HISPANICA, SL
AEMA afirma que la seva manera de minimitzar els residus és mitjançant l’ús
d’envasos de gran capacitat, fets de plàstic reciclat. Sembla una estratègia correcta, si
el reciclatge és efectiu.
AEMA afirma que utilitza només productes “ecològics i/o biodegradables” i que ha
minimitzat la diversitat de químics, tot prioritzant els productes més genèrics, cosa que
valorem favorablement.
AEMA afronta el tema de l’exposició a productes tòxics o perillosos per a la salut
únicament amb l’ús d’equips de protecció individuals. És correcte però es podria
millorar força.
AEMA fa constar, sobre l’augment del reciclatge de deixalles, únicament, l’ús de
bosses de diferents colors. No diuen si posaran bujols. Considerem que en aquest
aspecte la proposta no està gens treballada.
AEMA despatxa el punt sobre altres propostes de millora ambiental amb una sola frase
sobre l’ús de mopes en lloc d’escombres, que considerem que no pot ser valorada.
Puntuació del criteri 3: 4 punts
VALORACIÓ FINAL
Empresa
NET EXPRES, SL
MULTISERVEIS NDAVAND, SL
SERVICIOS JAF, SA
AEMA HISPANICA, SL

CRITERI
2

CRITERI
3

18
8
5
2

13
8
6
4

TOTAL
31
16
11
6

Un cop realitzada la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor del procediment obert amb més d’un criteri de valoració relatiu a la contractació
del “contracte del Consorci del Patrimoni de Sitges relatiu al servei de neteja dels
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museus i edificis auxiliars del Consorci del Patrimoni de Sitges (Museu del Cau
Ferrat, Museu de Maricel, Can Rocamora, Museu Romàntic, Palau de Maricel,
Fundació Stämpfli, Can Falç, oficines, taller de restauració i reserves dels
museus)”, el sotasignat Pere Izquierdo i Tugas, cap de la Secció Tècnica
d’Equipaments i Projectes del Consorci del Patrimoni de Sitges, amb el vist-i-plau de
Vinyet Panyella Balcells, directora-gerent del Consorci, proposa a la Mesa de
Contractació de l’Àrea de Presidència el present informe.
(...)
A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 3 dels licitadors admesos,
corresponent a l’oferta econòmica, els quals ofereixen el resultat següent:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa NET EXPRES, SL, amb
NIF B08672321 i domicili social al carrer Laureà Miró, 286, CP 08980 SANT FELIU
DE LLOBREGAT (Barcelona), la qual presenta la següent oferta, (IVA exclòs).
Per la part fixa:
Servei

Preu màxim IVA exclòs

Neteges periòdiques

111.421,94 €

Preu ofert IVA exclòs
90.998,00. €

Per la part variable els imports següents:
Neteges extraordinàries (Clàusula 4 PPT)

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Servei netejadora

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

17,60 €/hora

12,30 €

Servei neteja vidres Museu de Maricel

88,00 €/servei

71, 00 €

Servei neteja vidres Fundació Stämpfli

159,50 €/servei

128,00 €

Servei neteja vidres del mirador del Museu de Maricel

517,00 €/servei

414,00 €

SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa MULTISERVEIS
NDAVANT, SL, amb NIF B60579240 i domicili social al carrer Josep Ferrater i Mora,
2-4, CP 08019 BARCELONA la qual presenta la següent oferta, (IVA exclòs).
Per la part fixa:
Servei

Preu màxim IVA exclòs

Preu ofert IVA exclòs

Neteges periòdiques

111.421,94 €

100.767,28 €

Per la part variable els imports següents:
Neteges extraordinàries (Clàusula 4 PPT)

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)
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Servei netejadora

17,60 €/hora

15,91 €

Servei neteja vidres Museu de Maricel

88,00 €/servei

79,54 €

Servei neteja vidres Fundació Stämpfli

159,50 €/servei

144,17 €

Servei neteja vidres del mirador del Museu de Maricel

517,00 €/servei

467,32 €

TERCER.- Assenyalat amb el núm. 5 correspon a l’empresa SERVICIOS JAF, SA, amb
NIF A08362741 i domicili social al carrer Lusitania, 22, baixos, CP 08206 SABADELL
(Barcelona), la qual presenta la següent oferta, (IVA exclòs).
Per la part fixa:
Servei
Neteges periòdiques

Preu màxim IVA exclòs
111.421,94 €

Preu ofert IVA exclòs
84.767,28 €

Per la part variable els imports següents:
Neteges extraordinàries (Clàusula 4 PPT)

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Servei netejadora

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

17,60 €/hora

15,21 €

Servei neteja vidres Museu de Maricel

88,00 €/servei

76,00 €

Servei neteja vidres Fundació Stämpfli

159,50 €/servei

133, 00 €

Servei neteja vidres del mirador del Museu de Maricel

517,00 €/servei

437,00 €

QUART.- Assenyalat amb el núm. 6 correspon a l’empresa AEMA HISPANICA, SL,
amb NIF B45540846 i domicili social al carrer Santiago Bernabéu, 4, CP 28036
MADRID la qual presenta la següent oferta, (IVA exclòs),
Per la part fixa:
Servei
Neteges periòdiques

Preu màxim IVA
exclòs

Preu ofert IVA exclòs

111.421,94 €

106.845,06 €

Per la part variable els imports següents:
Neteges extraordinàries (Clàusula 4 PPT)
Servei netejadora
Servei neteja vidres Museu de Maricel

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

17,60 €/hora

16,90 €

88,00 €/servei

84,48 €
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Servei neteja vidres Fundació Stämpfli

159,50 €/servei

153,12 €

Servei neteja vidres del mirador del Museu de Maricel

517,00 €/servei

496,32 €

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran els que tot seguit s’indiquen:
Criteris avaluables de forma automàtica (65 %)
(Documentació a incloure en el sobre C)
Criteri 1: Preu: ..................................................................................... fins a 65 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, IVA exclòs, i pot suposar que no
s’assigni la màxima puntuació a cap oferta.
Per determinar la puntuació a obtenir, s’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu
de licitació i la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits
següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes
que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es
calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
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42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació:
 Oferta del licitador:
- Part variable: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel
nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del
present plec i, posteriorment, es fa el sumatori de tots els imports (C). El resultat de la
suma (D) és l’oferta del licitador per la part variable.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= D
- Part fixa: import ofert pel licitador, IVA exclòs (E).
- Se sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la
suma és l’oferta del licitador.
3) D+E = Oferta del licitador
 Preu de licitació:
- Part variable: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel
nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del
present plec i, posteriorment, es fa el sumatori de tots els imports (C). El resultat de la
suma (D) és el preu de licitació per la part variable.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= D
- Part fixa: pressupost màxim de licitació, IVA exclòs (E).
- Se sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la
suma és el preu de licitació.
3) D+E = Preu de licitació
Es comprova en aquest mateix acte, que cap empresa es troba en situació de baixa
anormal o desproporcionada.
La puntuació obtinguda per l’empresa empreses presentada/des és la següent:
Empreses

NET EXPRES, SL
MULTISERVEIS NDAVANT,
SL
SERVICIOS JAF, SA
AEMA HISPANICA, SL

Neteja
vidres
fundació
stämpfli
128,00
144,17

Estimat

Neteja
vidres
mirador

Estimat

90.998,00
100.714,29

CRITERI 1 PREU OFERTAT FINS A 65 PUNTS
Preu/h
Estimat
Neteja
Estimat
netejador
vidres
museu
Marisel
12,30
2.460,00
71,00
852,00
15,91
3.182,00
79,54
954,48

768,00
865,02

414,00
467,32

1.656,00
1.869,28

84.767,28
106.845,06
90.998,00

15,21
16,90
12,30

133,00
153,12
128,00

798,00
918,72
768,00

437,00
496,32
414,00

1.748,00
1.985,28
1.656,00

Part fixa

3.042,00
3.380,00
2.460,00

76,00
84,48
71,00

912,00
1.013,76
852,00
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Empreses

CRITERI 1 PREU OFERTAT FINS A 65 PUNTS
Oferta
del Diferencia
licitador

NET EXPRES, SL
MULTISERVEIS NDAVANT,
SL
SERVICIOS JAF, SA
AEMA HISPANICA, SL
LLINDAR

JUDICI DE VALOR
Puntuació

96.734,00
107.585,07

22.288,94
11.437,87

47,74
24,50

91.267,28
114.142,82
88.675,91

27.755,66
4.880,12
30.347,04

59,45
10,45
65,00

Criteri
2
proposta
operativa
18,00

Criteri
3
mesures
mediambientals
13,00

8,00

8,00

5,00
2,00

6,00
4,00

Total
punts JV

Total
punts

Ordre

31,00
16,00

78,74
40,50

1
3

11,00
6,00

70,45
16,45

2
4

De conformitat amb el que estableixen els articles 145-148, 150,151, 149, 157 i 326 de
la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la Mesa considera
oportú acceptar per unanimitat l’informe d’adjudicació emès pel Consorci del Patrimoni
de Sitges i proposar a l’òrgan de contractació competent l’exclusió de les empreses
OHL SERVICIOS INGESAN, SA, i TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN,
SA, per incomplir el què estableix el punt 3 del PPT, i l’empresa LA BRUIXA
NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, SL, per incomplir el què estableix el punt
7.2 del PPT, així mateix proposa l’adjudicació mitjançant procediment obert amb més
d’un criteri d’adjudicació relativa al Servei de neteja dels museus i edificis auxiliars
del Consorci del Patrimoni de Sitges (Museu del Cau Ferrat, Museu de Maricel,
Can Rocamora, Museu Romàntic, Palau de Maricel, Fundació Stämpfli, Can Falç,
oficines, taller de restauració i reserves dels museus)”, a l’empresa NET EXPRES,
SL, amb NIF B08672321,pels imports que s’indiquen a continuació, d’acord amb la
seva oferta:
Per la part fixa:
Servei

Preu màxim IVA exclòs

Neteges periòdiques

111.421,94 €

Preu ofert IVA exclòs
90.998,00. €

Per la part variable els imports següents:
Neteges extraordinàries (Clàusula 4 PPT)
Servei netejadora

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

17,60 €/hora

12,30 €

Servei neteja vidres Museu de Maricel

88,00 €/servei

71, 00 €

Servei neteja vidres Fundació Stämpfli

159,50 €/servei

128,00 €

Servei neteja vidres del mirador del Museu de Maricel

517,00 €/servei

414,00 €
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scon.publicitat@diba.cat ·www.diba.cat

Resta segon lloc l’empresa SERVICIOS JAF, SA, en tercer lloc l’empresa
MULTISERVEIS NDAVANT, SL, en quart i últim lloc l’empresa, AEMA HISPANICA,
SL.
Essent les 13 hores i 15 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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Metadades del document

Títol

2018/0009579
Acta
18_0009579 ACTA LJV+ECO+ADJ Servei de neteja dels museus i edificis
auxiliars del Consorci del Patrimoni de Sitges (Museu del Cau Ferrat, Museu
de Maricel, Can Rocamora, Museu Romàntic, Palau de Maricel, Fundació
Stämpfli, Can Falç, oficines, taller de restauració i reserves dels museus).

Codi classificació

D0506SE01 - Serveis obert

Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental

Signatures
Signatari
CPISR-1 C Eva Maria Inglada Mulet
CPISR-1 Carles Manel Barnés
Garcia

Secretaria Mesa de
Contractació
President Mesa de
Contractació

Acte
Signa

Data acte
05/11/2018 15:35

Signa

05/11/2018 15:53

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
a40edd98c7c64ef0c658

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat
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