Expedients: 20210818
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Assistents
President: Joan Gené Díaz, Director de Serveis i Recursos de l’Hospital Universitari
Sant Joan de Reus.
Vocal: Pilar Vernet Moya, Directora de Serveis i Recursos de l’Hospital Comarcal de
móra d’Ebre.
Vocal: Xavier Bru Budesca, Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.
Representant de l’Assessoria jurídica del CatSalut: M. Carmen Lara Marmol, lletrada de
l’Assessoria jurídica del CatSalut; i la seva suplent: Montserrat Batet Fortuny, lletrada
de l’Assessoria jurídica del CatSalut.
Òrgan de control intern: Carles Abelló Pellicer, Director Economicofinancer de Salut
Sant Joan de Reus – Baix Camp.
Secretària de la Mesa de contractació, amb veu però sense vot: Sonia Rivas Rubio,
Tècnica.
Identificació de la sessió
Data: 17 de novembre de 2021
Hora: 13:30h.
Lloc: Sala 1 de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus; i sessió telemàtica
Desenvolupament de la sessió
La presidència obre la sessió i un cop constituïda la mesa, autoritza a la secretària al
següent:
1. Expedient 20210818, servei de neteja
1.1. Anàlisi de la documentació requerida i proposta d’adjudicació
Desenvolupament de la sessió i acords
Respecte el Lot 1: dependències dels centres adscrits a l’entitat Hospital de Sant Joan
de Reus, SA; Lot 2: dependències del centre adscrit a l’entitat Gestió Comarcal
Hospitalària, SA i Lot 3: dependències dels centres adscrits a l’entitat Fundació Sagessa
Salut (en liquidació):
S’examina la documentació presentada per l’empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.,
en data 16 de novembre de 2021 mitjançant l’eina de Sobre Digital en concepte
d’esmena:
- Declaració de responsable del Sr. P.L.O. on assumeix la integritat de l’oferta
realitzada per la Sra. P.G.M.
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Es comprova que el Sr. P.L.O. té poders suficients per exercir els drets i complir
les obligacions que es derivin del contracte fins la seva extinció (documentació
aportada en data 5 de novembre de 2021).
Analitzada l’anterior documentació és considera que es correcta.
Vist l’anterior, la mesa de contractació acorda per unanimitat:
Primer.- Remetre a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte del Lot
1: dependències dels centres adscrits a l’entitat Hospital de Sant Joan de Reus, SA; de
l’expedient 20210818 a l’empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U., amb CIF A80241789, i quines condicions de l’oferta són:
- Preu: Pressupost total de 5.347.417,82 € (IVA exclòs) / 6.470.375,56 € (IVA
inclòs). L’import anual és de 2.673.708,91 € (IVA exclòs).
- Percentatge de descompte a aplicar sobre el preu unitari màxim/m2 del servei, en
cas de modificació a l’alça:
o
o

Preu unitari màxim/m2: 34,03 € iva no inclòs.
Percentatge de descompte: 40%

- Les característiques i avantatges determinants de la selecció de l’oferta
classificada en primer lloc, han estat que ha presentat la millor relació qualitatpreu, l’oferiment d’una oferta econòmica que no supera els preus màxims de
licitació establerts al plec de clàusules i que compleix amb tots els requeriments.
Segon.- Remetre a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte del Lot
2: dependències del centre adscrit a l’entitat Gestió Comarcal Hospitalària, SA; de
l’expedient 20210818 a l’empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U., amb CIF A80241789, i quines condicions de l’oferta són:
- Preu: Pressupost total de 1.027.798,60 € (IVA exclòs) / 1.243.636,31€ (IVA inclòs).
L’import anual és de 513.899,30 € (IVA exclòs).
- Percentatge de descompte a aplicar sobre el preu unitari màxim/m2 del servei, en
cas de modificació a l’alça:
o
o

Preu unitari màxim/m2: 32,66 € iva no inclòs.
Percentatge de descompte: 40%

- Les característiques i avantatges determinants de la selecció de l’oferta
classificada en primer lloc, han estat que ha presentat la millor relació qualitatpreu, l’oferiment d’una oferta econòmica que no supera els preus màxims de
licitació establerts al plec de clàusules i que compleix amb tots els requeriments.
Tercer.- Remetre a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte del Lot
3: dependències dels centres adscrits a l’entitat Fundació Sagessa Salut (en liquidació);
de l’expedient 20210818 a l’empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U., amb CIF A80241789, i quines condicions de l’oferta són:
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- Preu: Pressupost total de 957.596,38 € (IVA exclòs) / 1.158.691,62 € (IVA inclòs).
L’import anual és de 478.798,19 € (IVA exclòs).
- Percentatge de descompte a aplicar sobre el preu unitari màxim/m2 del servei, en
cas de modificació a l’alça:
o
o

Preu unitari màxim/m2: 46,13 € iva no inclòs.
Percentatge de descompte: 40%

- Les característiques i avantatges determinants de la selecció de l’oferta
classificada en primer lloc, han estat que ha presentat la millor relació qualitatpreu, l’oferiment d’una oferta econòmica que no supera els preus màxims de
licitació establerts al plec de clàusules i que compleix amb tots els requeriments.
Un cop finalitzat l’acte, es dóna lectura al contingut d’aquesta acta que s’ha transcrit, i
s’aprova per unanimitat dels presents.

El secretari

Vist i plau
El president
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