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EXPEDIENT JU-2018-317, LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES DELS EDIFICIS JUDICIALS,
ADMINISTRATIUS, CENTRES PENITENCIARIS I CENTRES EDUCATIUS DEL
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA (ANY 2019)
PUNTUACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE ES VALOREN: PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ

1.- Punts a valorar – criteris d’adjudicació que es valoren de forma automàtica:
Els criteris valorats en aquest apartat són:
1.- Oferta econòmica, fins a 55 punts
2.- Estructura de l’empresa en l’àmbit territorial de la prestació del servei, fins a 9 punts
segons es detalla:
2.1.- Disponibilitat de magatzem, fins a 7 punts
2.2.- Disponibilitat de vehicles, fins a 2 punts
3.- Personal tècnic, fins a 6 punts.
En aquestes pàgines expliquem com s’ha elaborat la ponència, i tot seguit adjuntem els
següents annexes:
-

-

Annex 1: Puntuació de l’oferta econòmica, puntuació obtinguda en els altres criteris
quantificables de forma automàtica, puntuació obtinguda en els criteris que obeeixen
a un judici de valor i puntuació final per lots
Annex 2: Càlcul de la puntuació de l’oferta econòmica i càlcul dels supòsits de baixa
amb valors anormals o desproporcionats
Annex 3: Informe sobre incidències
Annex 4: Informe sobre les baixes temeràries existents
Annex 5: Puntuació final de les ofertes, prèvia a l’aplicació del límit d’adjudicació
Annex 6: Aplicació del límit d’adjudicació de lots
Annex 7: Proposta d’adjudicació.

2.- Ofertes excloses:
No se n’ha exclòs cap, atès que cap de les ofertes ha incorregut en motius d’exclusió.
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3.- Comprovació d’ofertes econòmiques:
S’ha comprovat la correcció aritmètica de les ofertes presentades, i cap de les ofertes
supera el tipus límit de licitació, ni presenta cap errada aritmètica.

GENERALITAT DE CATALUNYA

4.- Valoració de les ofertes econòmiques (criteri 1):
Tal com indica el plec, s’ha procedit a l’assignació de punts a les ofertes econòmiques
d’acord amb la fórmula establerta en el criteri de valoració corresponent (pàg. 81 del PCAP).
En l’annex corresponent es detalla la puntuació obtinguda en cada lot pels licitadors.

5.- Valoració de la puntuació obtinguda en la resta de criteris quantificables de forma
automàtica (criteri 2 -2.1 i 2.2- i criteri 3):
Tal com indica el plec, s’ha procedit a l’assignació de punts a les ofertes presentades
d’acord amb el criteri de valoració corresponent (pàg. 81 del PCAP).
En l’annex corresponent es detalla la puntuació proposada en cada lot.

6.- Ofertes amb valor anormal o desproporcionat:
El PCAP, en la seva pàg. 85, detalla els supòsits en els quals es pot considerar una oferta
amb valor anormal o desproporcionat. La determinació s’ha dut a terme d’acord amb les
fórmules establertes en el plec de condicions administratives de la licitació, que posen en
relació els criteris econòmics amb la resta de criteris.
Un cop s’ha dut a terme el càlcul, s’ha comprovat que l’empresa Sahicasa ha incorregut en
el supòsit de baixa temerària en el Lot 3 (que correspon als edificis judicials de Barcelona
comarques nord) i en el Lot 18 (que correspon al centres penitenciaris Mas d’Enric i Obert
de Tarragona). El detall dels càlculs es pot consultar en l’annex corresponent, on queda
reflectida l’existència o inexistència de baixes per a cada cada lot.
En aquest sentit, i d’acord amb la normativa vigent i les disposicions del propi plec, s’ha
requerit a Sahicasa per tal que en el període de 7 dies naturals pugui justificar la viabilitat de
les seves ofertes. Un cop rebut i valorat el document on es plasma la justificació detallada de
les ofertes per als lots 3 i 18, s’observa que:
1) l’empresa disposa de les certificacions de qualitat generals i específiques del seu
sector, tot quedant acreditada la seva solvència tècnica;
2) els preus de l’oferta són coherents amb els requeriments dels plecs, i estan ben
raonats i justificats;
3) es compleix adequadament la normativa laboral, social i mediambiental;
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4) les solucions tècniques que s’exposen ajuden a una millor gestió i estalvi de
recursos, fet que possibilita el preu ofertat;
5) en el cas del lot 18, la proximitat dels centres penitenciaris del lot, en relació a la
base operativa de l’empresa, permet preveure un servei ràpid, curt i poc costós.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Així, la Mesa ha decidit procedir a valorar les ofertes presentades per Sahicasa en els dos
lots on han sorgit els supòsit de baixes temeràries (Lot 3 i Lot 18), atès que no s’ha detectat
que l’oferta es fonamenti en hipòtesis o pràctiques inadequades.
S’adjunta com a annex l’Informe sobre la justificació de la baixa amb valors anormals de
l’empresa SAHICASA en els lots 3 i 18.

8.- Puntuació final :
Un cop calculada la puntuació obtinguda pels licitadors a cada lot, pels criteris que es
valoren de forma automàtica, es produeix a l’agregació amb la puntuació obtinguda en la
valoració dels criteris sotmesos a judici de valor. Obtenim així la puntuació final de cada lot,
que es detalla en l’annex corresponent.

9.- Valoració final
En annex corresponent hi ha el resum de les ofertes valorades en cada lot, ordenades
segons la puntuació que han obtingut.

10.- Limitació en l’adjudicació de lots
Els plecs del contracte estableixen una limitació en l’adjudicació de lots, que es troba en
l’apartat A2 del quadre de característiques del contracte (pàg. 6 del PCAP). El límit és el
següent: no es pot ser adjudicatari de més de 5 lots. Aquesta regla pot quedar sense efecte
per evitar que cap lot quedi desert si no hi ha prou licitadors, de manera que, si un cop feta
la distribució de lots en funció de la regla indicada, algun lot queda desert, s’adjudicarà a
l’empresa que hagi rebut la millor puntuació, encara que això impliqui superar els límits
indicats anteriorment.
La determinació de l’adjudicació es realitzarà quan les ofertes presentades per una mateixa
empresa licitadora siguin les més avantatjoses econòmicament en un nombre de lots
superiors als indicats en el paràgraf anterior. La proposta d’adjudicació es farà segons
l’ordre de preferència o prioritat exposat per les empreses licitadores en el moment de
presentar les ofertes. En cas que no es presenti ordre de preferència, es considerarà que
aquest serà per l’ordre numèric dels lots als quals es licita (de menor a major).
El plec està pensat per a que les empreses expressin el seu ordre de preferència per a cada
lot, i així ho han fet totes les empreses licitadores, excepte Rentokil Initial España, SA, que
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no ha indicat cap ordre de preferència, i Sahicasa. Aquesta darrera licitadora ha explicitat un
ordre de preferència que no segueix les instruccions del plec.

GENERALITAT DE CATALUNYA

En aquest sentit, Sahicasa ha expressat la preferència per grups de lots. És a dir, per a 7
lots, marca la preferència núm. 1, per a 5 lots marca la preferència núm. 2, i per a 1 lot,
marca la preferència núm. 3. Davant d’això, es planteja el dubte sobre com interpretar
aquesta forma d’expressar les preferències.
Si no hagués plantejat ordre de prelació, el plec és clar al respecte: s’hauria d’aplicar la
preferència de menor a major segons l’ordre numèric dels lots als quals licita, tal com hem
fet amb l’empresa Rentokil Initial España, SA.
Atès que ha expressat un ordre de prelació, considerem que s’ha de tenir en compte
aquesta manifestació de preferència. Així, Sahicasa marca com a primera opció 7 lots, i com
no podem saber d’aquests 7 lots en quin ordre els prefereix, proposem aplicar, ara sí, l’ordre
numèric de menor a major.
D’aquesta manera, procedim al càlcul de la limitació, el resum del qual es troba en l’annex 6:
•

L’oferta presentada per Sahicasa resulta la millor oferta presentada en els lots 1, 3,
5, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 18 i 19, i, atès que no pot superar el límit de 5 lots, en resulta
proposada com a adjudicatària en els lots 1, 3, 6, 14 i 16, tot seguint el que s’ha
indicat en els paràgrafs anteriors.

•

L’oferta presentada per Sunet Plagas, SL, resulta la millor oferta presentada en els
lots 2, 4, 7, 8, 11, 12, 21, i 22. Supera el límit de 5 lots. En aquest sentit, i segons la
preferència manifestada, els lots en els qual resulta proposada com a adjudicatària
són els següents: 2, 4, 11, 12, i 22.
En el lot 21 la única oferta presentada és la de Sunet Plagas, SL. En aquest sentit,
l’empresa ja ha estat proposada com adjudicatària de 5 lots, per tant, superaria el
màxim establert. S’aplica, així, la regla en virtut de la qual, per evitar que cap lot
quedi desert si no hi ha prou licitadors, s’adjudiqui a l’empresa que hagi rebut la
millor puntuació, encara que això impliqui superar els límits indicats. Per tant, Sunet
Plagas, SL, en resulta proposada com adjudicatària també del lot núm. 21.

•

La millor oferta per al lot núm. 5 és la presentada per Sahicasa, però aquesta
empresa ja ha superat la limitació de 5 lots. En segona volta, la millor oferta és la
presentada per l’empresa Sunet Plagas, SL, però aquesta empresa també ha vist
superada la seva limitació de 5 lots. En tercera volta, l’empresa Rains Control de
Plagas, SL, presenta la millor oferta, de manera que l’adjudicatària del lot núm. 5 és
l’empresa Rains Control de Plagas, SL.

•

La millor oferta per al lot núm. 7 és la presentada per Sunet Plagas, SL, però atès
que aquesta empresa ja ha superat la limitació de 5 lots i la seva preferència per
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aquest lot és la 19a posició, en resulta proposada com a adjudicatària l’empresa
Radan Desintec, SL, la segona millor oferta presentada per a l’esmentat lot núm. 7.
•

L’oferta de l’empresa Ezsa Sanidad Ambiental, SL, resulta la millor oferta
presentada en el lot 10.

GENERALITAT DE CATALUNYA

En el lot 8, l’oferta millor puntuada és la de Sunet Plagas, SL. Atès que aquesta ja ha
superat el límit de lots adjudicats, la proposta d’adjudicació passa a la segona oferta
millor puntuada, que és la d’Ezsa Sanidad Ambiental S.L.
En els lots 17 i 18 la millor oferta és la de l’empresa Sahicasa, però, en aplicar-se la
limitació de lots, en segona volta s’esdevé la millor oferta la presentada per Ezsa
Sanidad Ambiental, SL.
Per tot l’exposat, els lots en els quals resulta adjudicatària l’empresa Ezsa Sanidad
Ambiental, SL, són els lots 8, 10, 17 i 18.
•

La millor oferta per al lot núm. 9 és la presentada per Sahicasa, però aquesta
empresa ja ha superat la limitació de 5 lots. En segona volta, la millor oferta és la
presentada per l’empresa Sunet Plagas, SL, però aquesta empresa també ha vist
superada la seva limitació de 5 lots. En tercera volta, l’empresa Tractaments
Biològics de Control, SL, presenta la millor oferta, de manera que l’adjudicatària del
lot núm. 9 és l’empresa Tractaments Biològics de Control, SL.

•

L’oferta presentada per Rentokil Initial España, SA, resulta la millor oferta
presentada en el lot 15 i en el lot 20, i per aquest motiu en resulta proposada com a
adjudicatària en ambdós lots.
En els lots 13 i 19, l’oferta millor valorada és la de Sahicasa. Atès que ja ha superat
el límit de 5 lots, la proposta d’adjudicació passa a la segona oferta millor valorada,
que és la de Rentokil Initial España, SA.
Per tot l’exposat, els lots en els quals resulta adjudicatària l’empresa Rentokil Initial
España, SA, són els lots 13, 15, 19 i 20.

11.- Proposta final:
Per tot l’anterior, la proposta d’adjudicació que es tramita és la següent:
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NÚM.
LOT
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6
LOT 7
LOT 8
LOT 9
LOT 10
LOT 11
LOT 12
LOT 13
LOT 14
LOT 15
LOT 16
LOT 17
LOT 18
LOT 19
LOT 20
LOT 21
LOT 22

UBICACIÓ

PROPOSTA EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat
Edificis judicials Barcelona ciutat
Edificis judicials Barcelona comarques nord
Edificis judicials Barcelona comarques centre
Edificis judicials Barcelona comarques sud
Edificis judicials demarcació de Tarragona
Edificis judicials demarcació de Lleida
Edificis judicials demarcació de Girona
Edificis judicials demarcació de Terres de l'Ebre
Edificis administratius Serveis territorials a Lleida ciutat
Edifici administratiu Serveis territorials a Tarragona ciutat
Edificis administratius Serveis centrals a Barcelona ciutat
Centres penitenciaris Brians I i Brians II
Centres penitenciaris Joves i Quatre Camins
Centre Penitenciari Lledoners
Centres penitenciaris Ponent i Obert de Lleida
Centres penitenciaris Puig de les Basses i Obert de Girona
Centres penitenciaris Mas d'Enric i Obert de Tarragona
Centres penitenciaris de Dones de Barcelona i Obert 2 de Barcelona
Centres educatius de la demarcació de Barcelona
Centre Educatiu Montilivi-Unitat Oberta
Centre Educatiu El Segre

SAHICASA
SUNET PLAGAS, SL
SAHICASA
SUNET PLAGAS, SL
RAINS CONTROL DE PLAGAS, SL
SAHICASA
RADAN DESINTEC, SL
EZSA SANIDAD AMBIENTAL, SL
TRACTAMENT BIOLÒGICS DE CONTROL, SL
EZSA SANIDAD AMBIENTAL, SL
SUNET PLAGAS, SL
SUNET PLAGAS, SL
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA
SAHICASA
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA
SAHICASA
EZSA SANIDAD AMBIENTAL, SL
EZSA SANIDAD AMBIENTAL, SL
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA
SUNET PLAGAS, SL
SUNET PLAGAS, SL

En l’annex 7 es troba detallat l’import anual i total de les ofertes proposades com
adjudicatàries.

Responsable d’Assessorament en Matèria d’Infraestructures i Projectes
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