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Resolució d’adjudicació d’un contracte de serveis de neteja a l’Institut
La Garrotxa d’Olot per a l’any 2020 prorrogable el 2021 (procediment
obert)
Antecedents
1. Per resolució de data 27/09/2019 s’inicia i s’aprova l'expedient 1100239922019 per
contractar, mitjançant procediment obert, el servei de neteja de l’institut la Garrotxa d’Olot
per a l’any 2020 i prorrogable el 2021, la convocatòria del qual es publica al perfil del
contractant del Departament d’Educació, per un import de 104.000,00 euros, IVA exclòs
(125.840,00 euros, IVA inclòs).
2. En data 27/11/2019, la Mesa de Contractació proposa adjudicar el servei esmentat a
l’empresa MULLOR SA, atès que ha obtingut la puntuació més alta i compleix els requisits
exigits, per un import total de 100.344,44 euros, IVA exclòs ( 121.416,77 euros, IVA inclòs),
amb un termini d’execució de un any des de 01/01/2020 a 31/12/2020, a condició que
presenti els documents acreditatius d’haver constituït la garantia definitiva.
3. En data 16/12/2019, l’empresa presenta correctament els documents requerits.
Fonaments de dret
Articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), quant a la
classificació de les ofertes i l’adjudicació de contractes.
Resolució
Per tot això, resolc:
1. Establir la classificació de les proposicions de les empreses licitadores, d’acord amb el
quadre de puntuació següent:
Ordre
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1
2
3
4

Empresa
MULLOR SA
HIGSERGUISS
MULTIANAU
VINTAGE QUALITI

Puntuació

94,86
84,94
84,58
81,50

Les característiques i els avantatges de la proposició de l’empresa adjudicatària, que han
comportat que l’oferta sigui seleccionada davant de les de la resta de licitadors, són les que
consten a l’informe tècnic que s’acompanya com a annex, quant als criteris avaluables
mitjançant un judici de valor, i en ser l’empresa que ha obtingut la puntuació més alta, que
compleix amb els requisits exigits.
2. No es determinar l’exclusió de cap de les empreses presentades.
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3. Adjudicar el contracte del servei de de neteja de l’institut la Garrotxa d’Olot per a l’any 2020 i
prorrogable el 2021 a l’empresa MULLOR SA, amb NIF A08440323, atès que ha obtingut
la puntuació més alta i compleix els requisits exigits, per un import total 100.344,44 euros,
IVA exclòs ( 121.416,77 euros, IVA inclòs), amb un termini d’execució de un any des de
01/01/2020 a 31/12/2020, a condició que presenti els documents acreditatius d’haver
constituït la garantia definitiva.
3. Designar l’administrador com a responsable del contracte.
4. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant del Departament d’Educació.
5. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària i requerir-lo perquè formalitzi el corresponent
contracte.
6. Notificar aquesta resolució a la resta de licitadors.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de
l'endemà de la notificació, d’acord amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar recurs especial en matèria de contractació, en el registre de
l’òrgan de contractació o en els altres llocs que disposa l’article 51.3 de l’LCSP, en el termini de
15 dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què la resolució d’adjudicació s’hagi notificat,
d’acord amb el que disposa la disposició addicional quinzena i l’article 50 de l’LCSP.
El director de l’Institut la Garrotxa
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Signat
digitalment per
ANTIGA CALLIS,
JORDI (FIRMA)
Data: 2019.12.18
18:29:24 +01'00'
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ANNEX I:

Informe tècnic sobre l’expedient 1700239922019 de la contractació del servei de
neteja de l’Institut La Garrotxa.

Fets
1. En la licitació per contractar el servei de neteja s’han presentat 4 empreses.
2. Els criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor que s’han aplicat per
valorar les empreses són els següents:
A.1) Forma de realització dels treballs, considerant el personal i els mitjans tècnics o mecànics que
s’utilitzaran. Es valorarà aquest apartat fins a un màxim de 15 punts, d'acord amb els barems
següents:
Criteris
Mecanismes de supervisió: Freqüència, distància a seu de supervisió,
mecanismes de control i supervisió del treball.
Assistència: Sistemes de control d’assistència i de substitució del
personal, garanties de substitució.
Millores: En les condicions de supervisió i control d’assistència.
Disposició de certificació ISO9001
Disposició de certificació ISO14000

Punts assignats
5
2
2
3
3

A.2). Millores tècniques. Es valorarà aquest apartat fins a un màxim de 15 punts, d'acord amb els
barems següents:
Criteris
Major freqüència de les operacions que cal fer segons el calendari
establer en el plec de prescripcions tècniques i que seran incloses en les
condicions contractuals, amb valoració econòmica que es descomptarà
en cas d’incompliment.
Millor qualitat dels productes aportats per el servei i que seran incloses
en les condicions contractuals amb valoració econòmica que es
descomptarà en cas d’incompliment.
Disposició de certificació ISO22000

Punts assignats
5

5

5

3. Les empreses han obtingut la puntuació tècnica següent:
A1

A2
PUNTS
Iso
iso
M
M
Iso
Supervisió assistència Millores 9001 14000 Freq prod 22000
A
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EMPRESA
puntuació màx

MULLOR SA
HIGSERGUISS SL
VINTAGE QUALITI SL
MULTIANAU SL

5

2

2

3

3

5

5

5

30

5
4,5
4,5
4,9

2
2
2
2

1,5
1
2
0

3
3
0
3

3
3
0
3

5
0
0
3,05

2
3
3
2

5
0
0
0

26,5
16,5
11,5
17,95
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Comentaris sobre la puntuació:
Totes les empreses han presentat una memòria que descriu com prestarien el servei, amb
similar indicació de la supervisió del servei, donat que les característiques de l’execució,
seguiment i coordinació de la supervisió és molt similar s’atorga 4,5 punts a tots i es valora
en 0,5 la supervisió de l’empresa que té el supervisió a Tortellà, amb 0,3 el que el té a
Vilajuiga, i no es dona aquesta part de puntuació a les empreses que indiquen un temps de
resposta d’1 hora sense que s’indiqui el centre de supervisió per a fer les comprovacions de
la realitat de poder fer aquesta resposta ràpida. Pel que fa al control de l’assistència la
puntuació és similar en tots els casos.
A nivell de millores aportades destaca que la empresa Multianau no aporta millores
avaluables i que les millores aportades per les altres tres empreses es quantifiquen establint
un ordere3 de més millores a menys baixant 0,5 punts segons la seva situació en l’ordenació
de forma que a Higserguiss li correspon 1 punt, a Mullor 1,5 i a VQ 2 punts.
Totes les empreses disposen de ISO-9001 i ISO.14000 pel que se’ls ha aplicat els 3 punts
de cada concepte
Millores en la freqüència: Multianau aporta unes millores valorables en 1990 €, Mullor
estimades en 3260, VQ aporta un repàs diari de vidres i HS neteja setmanal de pissarres
accions que ja es consideren incloses en les obligacions establertes per el PPT, la
distribució de la puntuació és proporcional a la valoració essent el major el màxim de 5
punts.
Millores en la producció: Les millores en el servei aporten poques diferències a la vista que
totes aporten servei d’urgència disposició 24 hores per accidents grafitis etc, valorat en 1
punt, disponibilitat en diades especials 1 punt més i dues empreses aporten millores en
l’aigua dels vidres es valora en 1 punt més.
Les empreses que han aportat evidència de disposar de la certificació ISO-22000 han estat
valorades en els 5 punt indicats en el PCAP.

Olot a 27 de novembre del 2019
La Secretària
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Anna Vallés Moret

