RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE
Contracte: Contracte privat
Tipus: Subministraments
Expedient: PO SU 0002 2022 T.A.

Unitat promotora: Direcció d’Ocupació

Procediment: Obert subjecte a regulació
harmonitzada
Títol: Subministrament de productes químics, fungibles i articles varis de neteja
per a diferents espais del CIRE als centres penitenciaris de Catalunya i per
altres espais externs.
ANTECEDENTS DE FET
Primer.En data 19 de setembre de 2021 es va aprovar l’inici de l’expedient corresponent al
procediment obert segons l’article 156 i següents de la LCSP per a la contractació del
subministrament de productes químics, fungibles i articles varis de neteja per a diferents
espais del CIRE als centres penitenciaris de Catalunya i per altres espais externs.
Segon.El dia 23 de setembre de 2021 es va licitar i publicar a la Plataforma de contractació
pública el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i el dia 8 d’octubre de
2021 a les 13:00 hores va finalitzar el termini per presentar ofertes.
Tercer.En data 11 d’octubre de 2021 va reunir-se la Mesa de Contractació per l’obertura del
Sobre A de documentació general aportats pels licitadors, que van ser els següents:
•

Lot 1 “Productes químics”:
o ANÁLISIS Y SERVICIOS INTEGRALES PORT, S.L.
o QUÍMICAS EYA, S.L.
o BRECAMP, S.A.U.

•

Lot 2 “Fungibles”:
o ANÁLISIS Y SERVICIOS INTEGRALES PORT, S.L.
o QUÍMICAS EYA, S.L.
o BRECAMP, S.A.U.
o PRODUCTES INDUSTRIALS DE SANEJAMENT I MANTENIMENT, S.L.

•

Lot 3 “Articles de neteja”:
o ANÁLISIS Y SERVICIOS INTEGRALES PORT, S.L.
o QUÍMICAS EYA, S.L.
o BRECAMP, S.A.U.
o PRODUCTES INDUSTRIALS DE SANEJAMENT I MANTENIMENT, S.L.

Analitzat el contingut dels sobres, la Mesa no troba conforme part de la documentació
aportada per l’empresa QUÍMICAS EYA, S.L., per la qual cosa se l’atorga un termini de
tres dies per tal que l’esmenin, que finalitza el dia 18 d’octubre de 2021 a les 10:00
hores.
Finalitzat aquest termini i revisada la documentació a esmenar presentada per l’empresa
QUÍMICAS EYA, S.L., en temps i forma, aquesta es dona per correcta.
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Quart.En data 18 d’octubre de 2021 va reunir-se la Mesa de Contractació per l’obertura del
sobre B relatiu a les ofertes econòmiques.
Cinquè.En data 20 d’octubre de 2021 l’òrgan tècnic va elaborar ponència tècnica en la qual,
aplicats els criteris de valoració establerts al Plec de clàusules administratives particulars
d’aquesta licitació i a les propostes presentades per les empreses, informa de les
puntuacions que, per lot, han obtingut les empreses licitadores i que són les següents:
LOT 1 "PRODUCTES QUÍMICS"
EMPRESA
ANÁLISIS Y SERVICIOS INTEGRALES PORT, S.L.
QUÍMICAS EYA, S.L.
BRECAMP, S.A.U.
LOT 2 "FUNGIBLES"
EMPRESA
ANÁLISIS Y SERVICIOS INTEGRALES PORT, S.L.
QUÍMICAS EYA, S.L.
BRECAMP, S.A.U.
PRODUCTES INDUSTRIALS DE SANEJAMENT I MANTENIMENTS, S.L.
LOT 3 "ARTICLES VARIS"
EMPRESA
ANÁLISIS Y SERVICIOS INTEGRALES PORT, S.L.
QUÍMICAS EYA, S.L.
BRECAMP, S.A.U.
PRODUCTES INDUSTRIALS DE SANEJAMENT I MANTENIMENTS, S.L.

PUNTUACIÓ
71,28
85,00
95,83
PUNTUACIÓ
81,20
76,95
97,17
95,17
PUNTUACIÓ
81,20
83,04
98,50
92,72

Així doncs aquesta ponència proposa com adjudicatària, per haver obtingut la puntuació
més alta, a les següents empreses per cadascun dels lots:
•

Lot 1 “Productes químics”: Es proposa adjudicar a l’empresa BRECAMP, S.A.U.
per haver obtingut la puntuació màxima de 95,83 punts, amb un percentatge
de descompte del 26% equivalent a un import màxim d’adjudicació de
275.047,89 € IVA exclòs, un ràpel del 3,5% i 6 contractes de 90 dies
cadascun el que suposa un total de 540 dies de contracte.

•

Lot 2 “Fungibles”: Es proposa adjudicar a l’empresa BRECAMP, S.A.U. per haver
obtingut la puntuació màxima de 97,17 punts, amb un percentatge de
descompte del 31% equivalent a un import màxim d’adjudicació de
481.842,66 € IVA exclòs, un ràpel del 3,5% i 6 contractes de 90 dies
cadascun el que suposa un total de 540 dies de contracte.

•

Lot 3 “Articles de neteja”: Es proposa adjudicar a l’empresa BRECAMP, S.A.U.
per haver obtingut la puntuació màxima de 98,50 punts, amb un percentatge
de descompte del 47% equivalent a un import màxim d’adjudicació de
223.306,37 € IVA exclòs, un ràpel del 3,5% i 6 contractes de 90 dies
cadascun el que suposa un total de 540 dies de contracte.

Tots els criteris de valoració són de caràcter objectiu i calculables mitjançant l’aplicació
de fórmules matemàtiques o deduccions lògiques. Els quadres de puntuació en què és
basa l’òrgan tècnic per a la determinació de la millor oferta per cadascun dels lots es
publicaran juntament amb aquesta resolució i la pròpia ponència tècnica, a la Plataforma
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. En aquesta ponència es posa de
manifest que les ofertes presentades per l’empresa proposada com a adjudicatària dels
tres lots, és la mes avantatjosa i en ella s’explica quins són els aspectes oferts que han
fet que la seva proposta sigui superior a la de la resta de licitadors.
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FONAMENTS DE DRET
1.- A l’empara del que disposen els articles 156 i següents i 317 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) sobre l’adjudicació del procediment
obert.
2.- A tenor del que disposa l’article 153 de la mateixa norma legal sobre la formalització
dels contractes.
3.- De conformitat amb les prescripcions del Plec de Clàusules Particulars i de les
prescripcions tècniques d’aquesta licitació.
RESOLC
Primer.Adjudicar el contracte de subministrament de productes químics, fungibles i articles varis
de neteja per a diferents espais del CIRE als centres penitenciaris de Catalunya i per
altres espais externs a les següents empreses per cadascun dels lots:
•

Lot 1 “Productes químics”: Adjudicar a l’empresa BRECAMP, S.A.U. per haver
obtingut la puntuació màxima de 95,83 punts, amb un percentatge de
descompte del 26% equivalent a un import màxim d’adjudicació de
275.047,89 € IVA exclòs, un ràpel del 3,5% i 6 contractes de 90 dies
cadascun el que suposa un total de 540 dies de contracte.

•

Lot 2 “Fungibles”: Adjudicar a l’empresa BRECAMP, S.A.U. per haver obtingut la
puntuació màxima de 97,17 punts, amb un percentatge de descompte del
31% equivalent a un import màxim d’adjudicació de 481.842,66 € IVA
exclòs, un ràpel del 3,5% i 6 contractes de 90 dies cadascun el que suposa un
total de 540 dies de contracte.

•

Lot 3 “Articles de neteja”: Adjudicar a l’empresa BRECAMP, S.A.U. per haver
obtingut la puntuació màxima de 98,50 punts, amb un percentatge de
descompte del 47% equivalent a un import màxim d’adjudicació de
223.306,37 € IVA exclòs, un ràpel del 3,5% i 6 contractes de 90 dies
cadascun el que suposa un total de 540 dies de contracte.

Segon.Notificar a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses participants en la licitació
aquesta resolució i publicar-la a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea.
Tercer.Contra aquesta resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en
matèria de contractació previ al recurs contenciós administratiu, davant el mateix òrgan
que l’ha dictat o de l’òrgan competent per resoldre’l (Òrgan Administratiu de Recursos
Contractuals de Catalunya), dins del termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la remissió d’aquesta notificació, de conformitat amb allò que disposa
l’article 44 i següents de la LCSP.
El recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en l’article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, es podrà interposar davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de rebre la notificació.
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Tot això sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.
Directora del Centre d’Iniciatives per a
la Reinserció (CIRE)
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