Institut Municipal de Serveis Socials
L’Area de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

INFORME TÈCNIC PER A LA VALORACIÓ DE LA OFERTA ECONÒMICA PRESENTADA PER
L’EMPRESA MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U PEL Contracte: 21000101,
expedient: 20210105 (LOT 2)

1. Antecedents
La Mesa de contractació en la sessió de 21 de juliol de 2021 va procedir a l’obertura dels
sobres B (criteris automàtics) corresponents a la licitació del contracte de les activitats de
vigilància de la salut i suport a l’activitat preventiva (avaluacions de riscos, plans
d’emergència i informes puntuals d’equipaments),així com la gestió i seguiment, incloses les
proves necessàries, dels casos delstreballadors/es vulnerables i que hagin donat positiu per
prova o hagin estat diagnosticats de CODIV-19 i dels contactes estrets a l’àmbit laboral. Es va
constatar que les ofertes presentades per l’empresa Mas Prevención, Servicio de Prevención,
S.L.U. (lot 2) podrien considerar-se ofertes anormalment baixes, segons allò establert a la
clàusula 10 del PCAP :
Classificació baixa anormal o desproporcionada: un diferencial de 5% per sota de la mitjana
de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 15% respecte el pressupost net de licitació.
Codi contracte: 21000101

Preu Net Sortida

LOT 2

LICITADORS
MAS PREVENCIÓN

45.427,20 €

OFERTES LOT 2
37.480,00 €

Import Net -15%

38.612,95 €

%REBAIXES
OFERTES
-17,49

BAIXA
ANORMAL O
DESPROPORCIO
NADA
SI

Per aquest motiu, es va acordar requerir a l’esmentada empresa la justificació i desglossament,
de forma raonada i detallada, del baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre
paràmetre sobre la base del qual s’haguessin definits l’oferta (lot 2).
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2. Anàlisi i valoració de l’informe justificatiu de la oferta presentada per l’empresa MAS
PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U
Una vegada presentada, en termini, la documentació requerida, s’observa que el preu ofertat
segons l’informe de l’empresa, s’explica per:
-Poder ser gestionat per mitjans propis amb els mitjans tècnics i humans propis actuals i per
tant no procedeix carregar sobre l’import ofert costos administratius o de gestió addicionals.
-Disponibilitat de nous recursos tecnològics que faciliten la gestió dels encàrrecs.
Per tant, valorem que l’empresa MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U aporta
suficients garanties de qualitat de servei i no posa en perill els requisits del plec tècnic. Per
aquest motiu, es valora com justificada l’oferta econòmica presentada i es considera que no
està en perill la prestació del servei amb els requisits exigits, motiu pel qual es proposa la seva
continuïtat en la licitació.
3. Valoració de les ofertes presentades
De conformitat amb el PCAP, els criteris d’adjudicació que regeixen en aquest contracte són els
que s’especifiquen a continuació:
Criteri 1: Per l’oferta econòmica
LICITADORS
MAS PREVENCIÓN

OFERTES LOT 2

Puntuació

37.480,00 €

35

Criteri 2: Pel compromís d’increment de les hores de formació complementària a la prevista
en el conveni per als treballadors que executen el contracte
HORES FORMACIÓ
PREVENCIÓ RISCOS
LABORALS

LICITADORS

MAS PREVENCIÓN

HORES FORMACIÓ
GESTIÓ MESURES
PREVENCIÓ COVID-19 Puntuació

0

0

Criteri 3: Per l’oferiment de campanyes relacionades amb l’activitat preventiva

LICITADORS

NOMBRE DE CAMPANYES
OFERTADES
PUNTUACIÓ

MAS PREVENCIÓN

0

0

0
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Criteri 4: Pel compromís de formació anual per als treballadors de l’IMSS addicional a les 15
hores mínimes previstes -Formació Emergències

LICITADORS

NOMBRE D’HORES
ADDICIONALS

PUNTUACIÓ

MAS PREVENCIÓN

0

0

4. Proposta d’adjudicació
D’acord amb tot allò explicat, es proposa a la Mesa de contractació com a adjudicatària
d’aquest contracte a l’empresa MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U amb NIF
B99083404, , es proposa l’adjudicació pel pressupost base de licitació, és a dir, 54.966,92
euros, IVA inclòs, de conformitat amb els preus unitaris ofertats en l’Annex 5 bis.

Barcelona, 7 de setembre de 2021

Nuria Melero Ortega
Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals
Institut Municipal de Serveis Socials

