Expedient: CMQ 8_2021
Entitat: Centre MQ Reus, SA
Tipus: servei
Procediment: obert
Tràmit: ordinari
Objecte: servei de neteja

REQUERIMENT PREVI A L’ADJUDICACIÓ

Atès que per resolució de l’apoderat de Centre MQ Reus, SA de data 14 de juliol de 2021
es va aprovar l’expedient de la contractació que havia de regir el servei de neteja, amb
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un pressupost base de licitació d’1.225.397,73 euros (iva inclòs) i un valor estimat del
contracte de 2.734.358,58 euros (més l’iva que li correspongui) a l’empara de l’article 28
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Atès que és un contracte de serveis a l’empara de l’article 17 de la LCSP.

Atès que la licitació es fa per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i amb
diversos criteris d’adjudicació.
Atès que a la present licitació s’han presentat les següents empreses: MULTISERVEIS
NDAVANT, SL; ISS FACILITY SERVICES, SA.

Atès que en data 1 de setembre de 2021, la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació general del sobre A i, després de qualificar-la, es va
acordar admetre-la, i seguidament, es va procedir a l’obertura dels sobres B, que
contenien la documentació a valorar mitjançant criteris d’adjudicació subjectes a judici de
valor. Després de donar-ne lectura, es va trametre als serveis tècnics corresponents per
tal que l’examinessin i emetessin informe valoratiu al respecte.

Atès que en data 19 de novembre de 2021 es va donar compte del resultat de la
valoració de la documentació presentada pels licitadors admesos al sobre B, a valorar
mitjançant criteris d’adjudicació basats en judicis de valor, segons informe tècnic emès,
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LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb
altres centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les
nostres comarques.
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de data 16 de novembre de 2021, i a la vista del qual es va proposar l’exclusió de la
licitació a l’empresa MULTISERVEIS NDAVANT, SL en no haver previst totes les zones
(superfícies) que han de ser objecte del contracte (concretament, de l’apartat 1.7.2 de la
seva oferta es desprèn que no han previst netejar la segona planta); en constatar que del
còmput d’hores totals que diuen que dedicaran (25.813 hores), no es dona cobertura als
requeriments que es demanen a l’apartat 4.3 del plec tècnic; i alhora perquè diuen que la
dedicació de l’encarregat general que es demana al plec tècnic és desproporcionada.
D’acord amb l’anterior, la seva oferta incompleix els requeriments del plec tècnic,
concretament en les clàusules 1, 2, 4.3, 6.5.1 i 6.5.3.
Seguidament es va procedir a l’obertura del sobre C de l’empresa licitadora admesa, que
contenien la documentació a valorar mitjançant criteris de quantificació automàtica, fentse la seva lectura i es va trametre als serveis tècnics corresponents per tal que
l’examinessin i emetessin informe valoratiu al respecte.

Atès que en data 22 de novembre de 2021 es va donar compte del resultat de la
valoració de la documentació presentada pels licitadors admesos, a valorar mitjançant
criteris d’adjudicació automàtics, segons informe tècnic emès en data 19 de novembre de
2021, a la vista del qual es s’ha posat de manifest que l’empresa millor classificada és
ISS FACILITY SERVICES, SA.

Vist el que disposen els articles 107 i 150 de la LCSP i la clàusula setzena del plec en
relació a la garantia definitiva i al requeriment que s’ha de fer a l’empresa proposada com
a adjudicatària.
Vist que s’ha de constituir una garantia definitiva del 5% del preu d’adjudicació
(967.530,83 euros iva exclòs), segons el que disposa l’article 107 de la LCSP i l’apartat L
del quadre de característiques del contracte, per un import de 48.376,54 euros.

Vist el que estableix la disposició addicional segona, apartat primer de la LCSP,
RESOLC:
REQUERIR a l’empresa ISS FACILITY SERVICES, SA per tal que en el termini de
màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació de la present
resolució, presenti:
-

El document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a l’apartat L del quadre de característiques i la clàusula setzena (garantia
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definitiva equivalent al 5% del preu final ofer (iva exclòs), per un import de 48.376,54
euros).
-

Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de la persona
signant de l’oferta (sr. Xavier Vidal Serra).

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé, en el termini per esmenar que doni la mesa de contractació,
s’entendrà que l’empresa i/o persona física licitadora ha retirat la seva oferta.

La sol·licitud de requeriment de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat
que a aquests efectes té l’eina del Sobre Digital; i s’haurà de respondre telemàticament
a l’enllaç habilitat.

Contra aquesta resolució no procedeix interposar cap tipus de recurs, atès que es tracta
d’un acte de tràmit no qualificat. No obstant, es poden formular al·legacions i presentar
els documents que cregueu oportuns en el termini atorgat.

Ho mana i signa l’apoderat de l’entitat mercantil Centre MQ Reus, SA en virtut de les
funcions d’òrgan de contractació, a la ciutat de Reus, el dia de la signatura digital.

Òscar Subirats Torrebadell
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