ACTA OBERTURA SOBRE ÚNIC

LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT DEL
SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA
SALUT DE L’AJUNTAMENT DE SALLENT.

ANTECEDENTS DE FET
Essent les 11 hores del dia 22 de maig de 2020, havent expirat el termini de
presentació de proposicions, es procedeix a l’obertura del sobre únic digital, en acte
intern, per a valorar les proposicions presentades pels licitadors per a la contractació
del servei de prevenció aliè de riscos laborals i vigilància de la salut de
l’Ajuntament de Sallent.
Les empreses licitadores que han concorregut en la present licitació són les següents:
LICITADORS
Business Technology and Consulting, S.L
MUNBY 2004
EIX PREVENCIÓ, S.L
ASPY PREVENCIÓN, S.L.U

Es sol·licita a través de l’eina Sobre Digital de la Plataforma de Contractació Pública, la
paraula clau a les empreses amb la finalitat d’accedir a les proposicions presentades.
Un cop rebuda, la paraula clau els custodis designats en el present procediment,
introdueixen les credencials.
Acte seguit, es descarrega la documentació relativa al sobre únic digital que va esser
dipositada per les empreses i es valora.
En quant la part relativa a la documentació administrativa, tota la documentació
presentada pels licitadors s’entén conforme al Plec de Clàusules Administratives
Particulars, i per tant, correcta.
En quant els criteris d’adjudicació, són tots avaluables de forma automàtica i es
transcriuen literalment a continuació:
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A) Preu anual del servei de prevenció de riscos laborals en les especialitats tècniques de
seguretat, higiene, ergonomia, i psicosociologia) i de vigilància col·lectiva de la salut
..... fins a 20 punts.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a l’oferta més
baixa, puntuant la resta d’ofertes de manera directa i aritmèticament proporcional.

B) Preu unitari per a la realització dels reconeixements mèdics................................... fins a 10
punts.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a l’oferta més
baixa, puntuant la resta d’ofertes de manera directa i aritmèticament proporcional.

C) Millores de l’oferta (màxim 70 punts)
- TEMPS DE RESPOSTA a les peticions formulades per l’Ajuntament…......………..… fins a 20
punts.


5 dies hàbils …………………………………………………………………………………………… 0 punts.



4 dies hàbils.………………………………………………………………………………………….… 5 punts.



3 dies hàbils …………………………………………………………………………………………… 10 punts.



1 o 2 dies hàbils …………………………………………………………………….………………… 15 punts.



Mateix dia ……..………………………………………………………………………………………. 20
punts.

- VIGILÀNCIA DE LA SALUT: Enviament de l’informe de revisions mediques en format electrònic a
cada treballador ………………………………………………………………………………………..…. 10
punts.
El licitador haurà de confirmar l’assumpció d’aquest compromís, si s’escau, complimentant degudament el
document annex 5.

- COORDINACIÓ EMPRESARIAL: Plataforma de gestió de la documentació derivada de la
coordinació
empresarial
amb
presentació
del
funcionament
de
la
mateixa
……………………………………………………………………………………....………………………..
25
punts.
El licitador haurà de confirmar l’assumpció d’aquest compromís, si s’escau, complimentant degudament el
document annex 5.

- PREVENCIÓ DE RISCOS: Temps per a la realització de les avaluacions inicials de riscos laborals
pendents …………………………………………………………………………………………… fins a 15
punts.


12 mesos – inici contracte ………………………………………………………………………….… 0 punts.
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10 mesos – inici contracte…………………………………………………………………………..… 5 punts.



8 mesos – inici contracte …………………………………………………………………………….. 10 punts.



6 mesos – inici contracte ………………………… …………………………….………………...… 15 punts.

Seguidament, es valoren les proposicions presentades, en base als criteris descrits
essent el resultat el que es transcriu a continuació:
En quant la proposició econòmica, el resultat és el següent:
LICITADOR
Business Technology and Consulting, S.L

Munby 2004
Eix prevenció, S.L
ASPY PREVENCIÓN, S.L.U

S. PREVENCIÓ PUNTS
1.715 €
10
2.310 €
1.9
2.025 €
5.7
1.900 €
7.48

S. VIGILÀNCIA
835 €
1.025 €
875 €
750 €

PUNTS REV.MÈDIQUES PUNTS
7.16
39 €
3.07
0.83
39,75 €
1,92
5.8
34,50 €
10
10
39 €
3.07

LICITADOR

PETICIONS PUNTS INFORME E-MAIL PUNTS PLATAFORMA PUNTS TERMINI PUNTS
20
SI
10
SI
25
6 mesos
15
Business Technology and Consulting SL Mateix dia
MUNBY 2004
Mateix dia
20
SI
10
NO
0
7 mesos
15
EIX PREVENCIÓ, S.L
Mateix dia
20
SI
10
SI
25
6 mesos
15
ASPY PREVENCIÓN, S.L.U
Mateix dia
20
SI
10
NO
0
6 mesos
15
En quant a les millores, el resultat és el següent:

A la vista de les proposicions presentades per les empreses, s’atorga a les mateixes,
la següent puntuació:
LICITADOR
Business Technology and Consulting SL
MUNBY 2004
EIX PREVENCIÓ, S.L
ASPY PREVENCIÓN, S.L.U

PUNTS
90,23
49,65
91,50
65,50

En compliment de l’apartat 4 de l’article 159, la classificació per a cada lot és la
següent:
CLASSIFICACIÓ
1
2
3
4

LICITADOR
EIX PREVENCIÓ, S.L
Business Technology and Consulting, S.L
ASPY PREVENCIÓN
MUNBY 2004

PUNTS
91.50
90.23
65.55
49.65
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A la vista dels antecedents exposats, s’acorda proposar com a adjudicatària del
present contracte per ser l’empresa licitadora que ha presentat l’oferta més
avantatjosa, la mercantil: EIX PREVENCIÓ, S.L.

A Sallent, a 22 de maig de 2020

Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Sallent
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