MARIA ROSA PONS FERRER, com a secretària interventora de l’Ajuntament de
L’ALDEA,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Aldea en sessió
de caràcter Ordinari celebrada en data 7 d'abril de 2018 va acordar, entre
d’altres, el que a continuació es transcriu literalment, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta corresponent a dita sessió, de conformitat amb
allò previst a l’art. 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals:
“2.3.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SERVEIS DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS (EXP. APROVAT PER LA JGL DE
DATA 07/02/2018). EXP. 2018/77.
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Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2018 es va aprovar
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques per a
l’adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis municipals, mitjançant
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris
d’adjudicació i es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació
d’aquest.
En data 12 de febrer de 2018 es va publicar el corresponent anunci de licitació en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de contractant de
l’Ajuntament, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions.
En dates 28 de febrer, i 6 de març de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació amb
l’objecte de procedir a l’obertura dels sobres núm.1 i 2, respectivament, i es va
resoldre sobre la relació total d’empreses admeses a la licitació, resultant ser un total
de 3: EVOBAC INTEGRAL SERVICES S.L.U, VINTAGE QUALITY S.L i MABE 2004
S.L.
En data 20 de març de 2018 la Mesa de Contractació va aprovar la puntuació del
projecte de prestació i organització del servei presentat per cadascuna d’aquestes
empreses, segons informe tècnic emès pel SAM de la Diputació de Tarragona, i
atenent al previst a la clàusula 13.1.A) del PCAP.
El dia 21 de març de 2018 la Mesa de Contractació va celebrar una sessió pública en
la que va donar a conèixer aquestes puntuacions del projecte contingut en el sobre
núm.2 i posteriorment es va obrir en aquest acte públic el sobre núm. 3, referent a la
proposició econòmica formulada per les empreses, i es va donar a conèixer el
contingut d’aquestes proposicions econòmiques.
De les actes núms. 3 i 4 de la Mesa de Contracció de dates 20 i 21 de març de
2018, respectivament, es desprèn, que la Mesa ha valorat les ofertes tal com
segueix:
Criteri A.- PROJECTE DE PRESTACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI : fins a 25
punts

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

01cc33f17cc74192928a59cdd51d277b001

Url de validació

https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

Criteri A1: Programa de Treball
A1.1 Programa de Serveis i Freqüències 3 punts
A1.2 Sistema d’Autocontrol, Revisió i Verificació 3 punts
A1.3 Sistema de Registre i Accés a la Informació 3 punts
A1.4 Sistema de planificació de neteges a fons 4 punts
Els resultats obtinguts són:
Criteri A1
BASE
Mabe 2004
Vintage Quality
Evobac

A.1.1

A.1.2
3
2
3
3

A.1.3
3
1
3
3

A.1.4
3
1
3
3

A1
4
1
1
4

13
5
10
13
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Criteri A.2: Planificació, justificació i proposta de la utilització de maquinaria, equips i
medis materials i consumibles adequats a la neteja de cada centre o grup de centres.
A.2.1 Eficiència 2 punts
A.2.2 Estalvi energètic 2 punts
A.2.3 Innocuïtat 2 punts
Els resultats obtinguts són:
Criteri A2
BASE
Mabe 2004
Vintage Quality
Evobac

A.2.1

A.2.2
2
0
2
2

A.2.3
2
0
2
2

A.2
2
0
0
2

6
0
4
6

Criteri A.3: Proposta de comunicació empresa – Ajuntament
A.3.1 Elements per a la comunicació ordinària 2 punts
A.3.2 Sistema de notificació d’incidències 2 punts
Els resultats obtinguts són:
Criteri A3
BASE
Mabe 2004
Vintage Quality
Evobac

A.3.1

A.3.2

2
0,5
2
2

A.3
2
0
2
2

4
0,5
4
4

Criteri A.4: Formació i sistemes d’organització complementaria en matèria de medi
ambient i seguretat i salut
En matèria d’innocuïtat química dels productes i processos. (programes de control de
la innocuïtat com ara anàlisis de risc per als usuaris, reducció de toxicitats, etc.) 1 punt.
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En matèria de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 1 punt.
Els resultats obtinguts són:
Criteri A4
BASE
Mabe 2004
Vintage Quality
Evobac

A.4.1

A.4.2

A.4

1
0,5
0,5
1

1
0
0
1

2
0,5
0,5
2
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El resultat total del sobre 2, criteri A és:
Total criteris A.1 + A.2 + A.3 + A.4
BASE
Mabe 2004 S.L
Vintage Quality S.L
Evobac S.L

25
6
18,5
25

De l’obertura del Sobre núm. 3, van resultar les ofertes següents:
EMPRESA

B1 Preu anual del servei
(IVA exclòs) Max. 60 punts

B2
Hores
anuals
serveis
gratuïts neteja. Max. 12 punts

85.264,16 €
87.380,00 €
87.656,35 €

80 h.
70 h.
70 h.

VINTAGE QUALITY S.L
EVOBAC S.L
MABE 2004 S.L

En la valoració del sobre núm.3 també s’havia de considerar el previst en l’apartat C
de la clàusula 13.2, que disposa el següent:
“C. Tinença de certificacions per sistemes de gestió de qualitat (ISO 9001), sistemes de
gestió ambientals (ISO 14000) o sistemes de gestió de seguretat i salut ( OHSAS 18001). En
aquest apartat es donarà un màxim de 3 punts, a raó d’1 punt per cada certificació. Aquestes
certificacions s’acreditaran mitjançant certificats vigents emesos per entitats acreditades per
ENAC ( o equivalent europeu).”

L’empresa MABE 2004 S.L, no acredita la tinença de cap certificació pels sistemes
indicats. L’Empresa VINTAGE QUALITY S.L indica que ha contractat els serveis d’una
empresa de consultoria per a la implantació en la seva empresa de les normes ISO
9001:2015 i ISO 14001:2015, però no acredita la tinença de les certificacions indicades
en el plec i en els termes previstos en ell, per la qual cosa en aquest apartat s’acordà
no donar-li cap punt.
L’empresa EVOBAC S.L.U va introduir en el sobre núm. 3 documentació acreditativa
de la tinença de certificacions. Es comprovà que disposa de la certificació ISO 9001,
per la qual cosa s’acordà donar-li 1 punt per aquest apartat (criteri C.) No s’acredita
estar en possessió de les certificacions OSHAS 18001 i ISO 14000.
No s’aprecià cap oferta incursa en baixa anormal, atenent al previst a la clàusula 13.2,
apartat B.1) darrer paràgraf del PCAP.
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Respecte l’oferta continguda en el sobre 3 la Mesa en sessió de data 21 de març de
2018 la puntua mitjançant l’aplicació de les fórmules contingudes en la clàusula 13.2,
apartats B.1), B.2) I C), resultant la puntuació següent:
EMPRESA
EBOVAC S.L.U
VINTAGE
QUALITY S.L
MABE 2004 S.L

CRITERI A
25

CRITERI
B1
58,54

CRITERI
B2
12

CRITERI
C
1

TOTAL
96.54

18,50

60

12

0

90.50

6

58.36

12

0

76.36

La Mesa en la seva sessió de data 21 de març de 2018, va acordar per unanimitat
proposar a la Junta de Govern Local:
“PRIMER.- Aprovar el següent ordre de classificació de les ofertes presentades i no
excloses del procediment de licitació:

MARIA ROSA PONS FERRER

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

12/04/2018 SECRETARIA-INTERVENTORA DANIEL ANDREU FALCO

12/04/2018 ALCALDE

EMPRESA

CRITERI A

1. EBOVAC
S.L.U
2. VINTAGE
QUALITY S.L
3.MABE 2004
S.L

CRITERI
B1

CRITERI
B2

CRITERI
C

TOTAL

25

58,54

12

1

96.54

18,50

60

12

0

90.50

6

58.36

12

0

76.36

SEGON.- Proposar com adjudicatari del contracte de serveis de neteja d’edificis
municipals l’empresa EBOVAC S.L.U, atenent a la puntuació obtinguda”
En base a l’exposat la Junta de Govern Local en sessió de data 23 de març de
2018 va acordar:
“PRIMER.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta
formulada per la Mesa de Contractació en la seva sessió núm. 4 de data 21 de març de 2018,
de conformitat amb l’ordre decreixent següent:

EMPRESA

CRITERI A

1.EBOVAC
S.L.U
2.
VINTAGE
QUALITY S.L
3.MABE 2004
S.L

CRITERI
B1

CRITERI
B2

CRITERI
C

TOTAL

25

58,54

12

1

96.54

18,50

60

12

0

90.50

6

58.36

12

0

76.36

SEGON.- Notificar i requerir a l’empresa EVOBAC S.L.U licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del
següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació següent:
a) Documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva equivalent a un 5% de
l’import de l’adjudicació, i que és de 4.369 €.
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b) Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
c) Documentació acreditativa de la personalitat de l’empresari, i de la seva representació
segons el previst a l’apartat a) de la clàusula 31 del PCAP.
TERCER.- Advertir a l’empresa EVOBAC S.L que en el cas que no presenti la documentació
requerida en el termini establert es procedirà segons el previst a l’art. 151 del TRLCSP aprovat
pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.
QUART.- Publicar el present acord al Perfil del contractant.
CINQUÈ.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació,
contra el present acord no és procedent cap tipus de recurs.”
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En data 3 d’abril de 2018 mitjançant RE 2018/1193 l’empresa EVOBAC INTEGRAL
SERVICES S.L.U ha presentat davant aquest Ajuntament la documentació que li fou
requerida, segons l’acord de la Junta de Govern Local transcrit anteriorment i atenent
al que es desprèn de l’informe de secretaria-intervenció de data 5 d’abril de 2018.
Atès la Disposició Transitòria Primera punt núm. 1 i 4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre. de Contractes del Sector Públic.
Vist l’establert per l’art.151 i la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), i la clàusules 31 del Plec de Clàusules Administratives Particulars d’aquest
procediment d’adjudicació del contracte de servies de neteja d’edificis municipals.
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de
Govern Local en virtut de la delegació de competències prevista en el Decret de
l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD,
PRIMER.- Adjudicar a l'empresa EVOBAC INTEGRAL SERVICES S.L.U el contracte
de serveis de neteja d’edificis municipals, per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per un l’import
anual de 87.380 euros, més IVA del 21% per import de 18.349,80 resultant un preu
d’adjudicació de 105.729,80 euros anuals.
SEGON.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 920/22700 del
pressupost vigent de despeses.
TERCER.- Notificar aquest acord a les empreses EVOBAC INTEGRAL SERVICES
S.L.U, VINTAGE QUALITY S.L i MABE 2004 S.L., juntament amb una còpia de
l’informe de valoració de les ofertes contingudes en el sobre núm. 2, emès en data 19
de març de 2018 per part del tècnic de la Diputació de Tarragona, Sr. Vicenç Veses i
una còpia de l’acta de la sessió de la Mesa de Contractació de data 21 de març de
2018.
QUART.- Indicar a l’empresa adjudicatària del contracte, EVOBAC INTEGRAL
SERVICES S.L.U, que la formalització del contracte podrà tenir lloc un cop hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la remissió de l’acord d’adjudicació a les empreses
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licitadores i sense que les mateixes hagin interposat recurs que porti aparellada la
suspensió de la formalització del contracte. En cas que s’interposi recurs especial de
contractació, la tramitació de l’expedient de contractació restarà en suspens. En cas
contrari es procedirà a la formalització del contracte en un termini no superior a cinc
dies comptador des del següent a aquell en què rebi el requeriment de l’Ajuntament de
l’Aldea a aquests efectes.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord d’adjudicació en el perfil del contractant i publicar la
formalització del contracte en el BOP de Tarragona i en el perfil del contractant, de
conformitat amb el previst en els arts. 151 i 156 del TRLCSP.
SISÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 333 del TRLCSP."
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I, per a que així consti i assoleixi els efectes corresponents, entrego i signo aquest
certificat, amb el vistiplau del alcalde.
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