INFORME – PROPOSTA OFERTA MÉS AVANTATJOSA EN PROCEDIMENT OBERT

Expedient:
Assumpte:

3/19/RH/O
SERVEI DE RECEPCIONISTA ALS ALBERGS DE LA XARXA
D’ALBERGS DE CATALUNYA GESTIONATS PER L’ACJ PELS ANYS
2019-2020

Àrea emissora:

Àrea de Recursos Humans

Data d’emissió:

23/04/2019

OBSERVACIONS GENERALS I ANTECEDENTS

PRIMER. En data 28 de gener de 2019, l’Àrea de RRHH informa sobre la necessitat d’iniciar un
expedient per a la contractació del servei de recepcionista als albergs de la Xarxa d’albergs de
Catalunya gestionats per l’ACJ pels anys 2019-2020, mitjançant concurs públic per procediment
obert.

En data 15/02/2019 es penja del portal de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
l’anunci de licitació al perfil del contractant; essent el termini definitiu de presentació d’ofertes el 15
de març de 2019.

SEGON. En data 15 de març de 2019 finalitza el termini per a la presentació d’ofertes i es constata
que s’ha presentat 6 ofertes, corresponents a:.
1.- Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L.
2. Gestions Decolònies, S.L.
3.- Integración Social de Minusválidos, SL
4.- Acciona Facilty Services, S.A.
5.- Eulen, S.A.
6.- Wakeful, S.L.

TERCER. En data 20 de març de 2019 es procedeix a l’obertura de les proposicions presentades
(Sobres A), per dur a terme l’admissió de les proposicions i es constata que s’han presentat 6
proposicions, les quals són admeses a tràmit.

QUART. A continuació, es procedeix a l’obertura de les proposicions presentades (Sobres B). En
aquest cas, com que tots els aspectes a valorar ho són de forma objectiva d’acord amb els criteris de
valoració recollits als plecs de la licitació, aquests sobres contenen tota la informació i no existeix el
sobre C.

Al quadre següent es reflecteixen els valors oferts pels licitadors al model d’oferta contingut a
l’annex 1 del Plec de Condicions Administratives que regeix la licitació:

Oferta
1
2
3
4
5
6

Empresa
Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L.
Gestions Decolònies, S.L.
Integración Social de Minusválidos, SL
Acciona Facilty Services, S.A.
Eulen, S.A.
Wakeful, S.L.

Preu
hora
12.04€/h
13.85€/h
12.30€/h
12.30€/h
13.17€/h
12.30€/h

L’oferta presentada per Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L. ha obtingut 0.- punts perquè
l’oferta de preu/hora que ha presentat (de 12,04 euros /hora) és inferior al preu mínim de 12,30
euros/hora i, tal i com establia el Plec de Clàusules Administratives particulars, “els valors de preu
hora inferiors a 12,30€/h obtindran 0 punts, doncs es considera que no poden complir amb suficients
garanties amb les condicions tècniques especificades en aquest Plec de Prescripcions Tècniques”.

CINQUÈ. Els criteris de valoració recollits als plecs que regeixen aquesta licitació són els següents
que a continuació es transcriuen:

Valoració total objectiva: fins a 100 punts
1-

Preu d’hora de treball efectiva servei recepció: 100 punts.

Puntuació

OfertamèsEconómica
x100 Punts
Oferta

Es considera que els valors de preu hora inferiors a 12,30€/h obtindran 0 punts, doncs es considera
que no poden complir amb suficients garanties amb les condicions tècniques especificades en aquest
Plec de Prescripcions Tècniques.
SISÈ. El quadre de valoració de les ofertes econòmiques i els altres elements presentades per cada
licitant i la puntuació obtinguda d’acord amb les fórmules establertes als Plecs de Prescripcions
Tècniques es troben a continuació.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
En base a la puntuació obtinguda, les ofertes queden ordenades, de major a menor puntuació,
d’acord amb el quadre adjunt.

Ordre Oferta
Empresa
Integración
Social
de Minusválidos, SL
1
3
Acciona Facilty Services, S.A.
1
4
Wakeful, S.L.
1
6
Eulen, S.A.
2
5
Gestions Decolònies, S.L.
3
2
Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L.
4
1

Preu
hora
Valoració
12.30€/h
100,00
12.30€/h
100,00
12.30€/h
100,00
13.17€/h
93,39
13.85€/h
88,81
12.04€/h
0

Per tot això, es proposa que donat que s’ha produït un empat entre tres empreses es procedeixi a
requerir a les empreses que estan en situació d’empat per tal que aportin la documentació
acreditativa dels criteris de desempat (en referència al moment de finalització del termini de
presentació de les ofertes) per tal de poder aplicar per odre els criteris socials previstos per a casos
d’empat en el Plec de Prescripcions Administratives.

Havent requerit la documentació justificativa a les tres empreses en situació d’empat i aplicant per
ordre els criteris de desempat descrits en els plecs, es consideren acreditats els següents
percentatges de treballadors amb discapacitat:

Ordre
1
2
3

Oferta
3
6
4

Empresa
Integración Social de Minusválidos, SL
Wakeful, S.L.
Acciona Facilty Services, S.A.

Percentatge
Treballadors amb
discapacitat
70%
24,71%
3,31%

Per tant,

Es proposa a l’òrgan de contractació, un cop resolt el desempat en aplicació del primer criteri de
desempat que consta a plecs, que es resolgui com a millor oferta per a l’adjudicació del servei de
recepció als albergs de la XANASCAT de l’Agència Catalana de la Joventut,
12,30€/hora, a l’empresa INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, SL

Joan Cortada i Cabot
Director de l’Àrea de Recursos Humans

Barcelona, 23 d’abril de 2019

per l’import de

