Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

DECRET
Adjudicar la contractació del servei de neteja, respectuós amb el medi ambient,
de diversos edificis del recinte Escola Industrial de la Diputació de Barcelona.
(exp. 2021/0020264)
Fets
1. Per decret núm. 5104 del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda
i Serveis Interns, de 4 de maig de 2022, es va aprovar l’expedient de contractació,
tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris
d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada i susceptible de recurs especial,
relatiu al servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis
del recinte Escola Industrial de la Diputació de Barcelona.
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat anual de
720.437,33 €, IVA inclòs, d’acord amb el detall següent:
Pressupost total (IVA exclòs)
595.402,75 €

IVA (21%)
125.034,58 €

Pressupost total (IVA inclòs)
720.437,33 €

Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes:
Part fixa
Part variable

Per a les tasques de neteges periòdiques, un
pressupost màxim anual de 592.638,85 €, més
124.454,16 € en concepte de 21% d’IVA
Per a les neteges puntuals (possibles serveis puntuals
de netejadors d’acord amb les previsions del punt 4
del PPT), un pressupost màxim anual, formulat en
termes de preus unitaris, de 2.763,90 €, més 580,42
€, en concepte de 21% d’IVA.

El nombre estimat d’hores per serveis puntuals a realitzar durant el període de
vigència inicial del contracte (1 any), corresponent a la part variable, és el següent:
Hores netejador/a horari
Hores netejador/a
diürn (excepte diumenges horari diürn diumenges Hores especialista horari
i festius
i festius i nocturn
diürn
(excepte
(festius i no festius)
diumenges i festius)
120
20
30
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2. Els corresponents anuncis de licitació es van publicar en el DOUE núm. DO/S S91
de data 11 de maig de 2022 i en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona
de la mateixa data.
3. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 8 de
juny de 2022, va obrir els sobres A corresponents a la documentació administrativa
de les següents empreses presentades:
Plica núm. 1: SOLDENE S.A.
Plica núm. 2: OHL SERVICIOS INGESAN
Plica núm. 3: MULTIANAU S.L.
Plica núm. 4: IMAN CLEANING S.L.
Plica núm. 5: L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, S.A.U.
Plica núm. 6: LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.
Plica núm. 7: LIMPTRES, S.L.
Plica núm. 8: MITIE FACILITIES SERVICES, S.A.U .
Plica núm. 9: MANTELNOR LIMPIEZAS S.L.
Plica núm. 10: ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.
Plica núm. 11: AEMA HISPÀNICA S.L.
Plica núm. 12: SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA NET, S.L.
4. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 16 de
juny de 2022, va obrir els sobres B corresponents als criteris avaluables de forma
automàtica de totes les empreses presentades i admeses que van presentar les
següents ofertes:
L’empresa SOLDENE S.A. va presentar la proposició següent:
Criteri 1.- Proposició econòmica:
- Per la part fixa, la quantitat (anual) següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

592.638,85 €

522.219,34 €

- Per la part variable, les quantitats següents:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)
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Serveis puntuals de netejador/a - horari
diürn (excepte festius i diumenges)
Serveis puntuals de netejador/a horari
diürn (festius) i nocturn (festius i no festius)
Serveis puntuals d’especialista horari
diürn (excepte festius i diumenges)

13,24 €
Hora
16,17 €
hora
13,58 €
hora

15,02 €
23,82 €
16,17 €

Criteri 2.-Oferta de freqüències de determinades tasques incloses al punt 3 PPT
a) Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.7 PPT
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Semestral (obligatòria segons punt 3.7 PPT)
Quadrimestral (cada 4 mesos)

x

b) Oferta de freqüència per a la tasca del punt 3.8 PPT relativa a la neteja
de vitralls de l’edifici Paranimf
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Anual (obligatòria segons punt 3.8 PPT)
Semestral (cada 6 mesos)

x

Criteri 3.- Oferta de tecnologies de seguiment i control d’acompliment dels horaris
per sobre del mínim exigit al punt 6.2 PPT:
Marqueu amb una
creu el sistema ofert
Sistema de fulls de control horari (mínim 6.2 PPT)
Sistema de control mitjançant targeta amb banda
magnètica
Sistema de control online (mòbil o tauleta)

x

L’empresa OHL SERVICIOS INGESAN va presentar la proposició següent:
Criteri 1.- Proposició econòmica:
- Per la part fixa, la quantitat (anual) següent:
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OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

592.638,85 €

562.404,01 €

- Per la part variable, les quantitats següents:
OFERTA DEL LICITADOR

Serveis puntuals de netejador/a - horari
diürn (excepte festius i diumenges)
Serveis puntuals de netejador/a horari
diürn (festius) i nocturn (festius i no festius)
Serveis puntuals d’especialista horari
diürn (excepte festius i diumenges)

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

15,02 €

14,25 €

23,82 €

22,60 €

16,17 €

15,35 €

Criteri 2.-Oferta de freqüències de determinades tasques incloses al punt 3 PPT
a) Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.7 PPT
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Semestral (obligatòria segons punt 3.7 PPT)
Quadrimestral (cada 4 mesos)

x

b) Oferta de freqüència per a la tasca del punt 3.8 PPT relativa a la neteja de
vitralls de l’edifici Paranimf
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Anual (obligatòria segons punt 3.8 PPT)
Semestral (cada 6 mesos)

x

Criteri 3.- Oferta de tecnologies de seguiment i control d’acompliment dels horaris
per sobre del mínim exigit al punt 6.2 PPT:
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Marqueu amb una
creu el sistema ofert
Sistema de fulls de control horari (mínim 6.2 PPT)
Sistema de control mitjançant targeta amb banda
magnètica
Sistema de control online (mòbil o tauleta)

x

L’empresa MULTIANAU SL va presentar la proposició següent:
Criteri 1.- Proposició econòmica:
- Per la part fixa, la quantitat (anual) següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

592.638,85 €

585.800 €

- Per la part variable, les quantitats següents:
OFERTA DEL LICITADOR

Serveis puntuals de netejador/a - horari
diürn (excepte festius i diumenges)
Serveis puntuals de netejador/a horari
diürn (festius) i nocturn (festius i no festius)
Serveis puntuals d’especialista horari
diürn (excepte festius i diumenges)

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

15,02 €

13,20 €

23,82 €

22,23 €

16,17 €

13,73 €

Criteri 2.-Oferta de freqüències de determinades tasques incloses al punt 3 PPT
a) Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.7 PPT
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Semestral (obligatòria segons punt 3.7 PPT)
Quadrimestral (cada 4 mesos)

x

b) Oferta de freqüència per a la tasca del punt 3.8 PPT relativa a la neteja de
vitralls de l’edifici Paranimf
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Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Anual (obligatòria segons punt 3.8 PPT)
Semestral (cada 6 mesos)

x

Criteri 3.- Oferta de tecnologies de seguiment i control d’acompliment dels horaris
per sobre del mínim exigit al punt 6.2 PPT:
Marqueu amb una creu
el sistema ofert
Sistema de fulls de control horari (mínim 6.2 PPT)
Sistema de control mitjançant targeta amb banda
magnètica
Sistema de control online (mòbil o tauleta)

x

L’empresa IMAN CLEANING SL va presentar la proposició següent:
Criteri 1.- Proposició econòmica:
- Per la part fixa, la quantitat (anual) següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

592.638,85 €

529.897,32 €

- Per la part variable, les quantitats següents:
OFERTA DEL LICITADOR

Serveis puntuals de netejador/a - horari
diürn (excepte festius i diumenges)
Serveis puntuals de netejador/a horari
diürn (festius) i nocturn (festius i no festius)
Serveis puntuals d’especialista horari
diürn (excepte festius i diumenges)

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

15,02 €

12,01 €

23,82 €

18,54 €

16,17 €

14,49 €

Criteri 2.-Oferta de freqüències de determinades tasques incloses al punt 3 PPT
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a) Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.7 PPT
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Semestral (obligatòria segons punt 3.7 PPT)
Quadrimestral (cada 4 mesos)

x

b) Oferta de freqüència per a la tasca del punt 3.8 PPT relativa a la neteja de
vitralls de l’edifici Paranimf
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Anual (obligatòria segons punt 3.8 PPT)
Semestral (cada 6 mesos)

x

Criteri 3.- Oferta de tecnologies de seguiment i control d’acompliment dels horaris
per sobre del mínim exigit al punt 6.2 PPT:
Marqueu amb una
creu el sistema ofert
Sistema de fulls de control horari (mínim 6.2 PPT)
Sistema de control mitjançant targeta amb banda
magnètica
Sistema de control online (mòbil o tauleta)

x

L’empresa L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SAU va presentar
la proposició següent:
Criteri 1.- Proposició econòmica:
- Per la part fixa, la quantitat (anual) següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

592.638,85 €

566.232,00 €

- Per la part variable, les quantitats següents:
OFERTA DEL LICITADOR

Registre de Decrets - Diputació de Barcelona
Decret Núm. 8911 de data 13/07/2022

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 866b004dd34ef0b015ae Adreça de validació:

Pàgina 7

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

Serveis puntuals de netejador/a - horari
diürn (excepte festius i diumenges)
Serveis puntuals de netejador/a horari
diürn (festius) i nocturn (festius i no festius)
Serveis puntuals d’especialista horari
diürn (excepte festius i diumenges)

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

15,02 €

14,00 €/hora

23,82 €

22,75 €/hora

16,17 €

15,00 €/hora

Criteri 2.-Oferta de freqüències de determinades tasques incloses al punt 3 PPT
a) Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.7 PPT
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Semestral (obligatòria segons punt 3.7 PPT)
Quadrimestral (cada 4 mesos)

x

b) Oferta de freqüència per a la tasca del punt 3.8 PPT relativa a la neteja de
vitralls de l’edifici Paranimf
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Anual (obligatòria segons punt 3.8 PPT)
Semestral (cada 6 mesos)

x

Criteri 3.- Oferta de tecnologies de seguiment i control d’acompliment dels horaris
per sobre del mínim exigit al punt 6.2 PPT:
Marqueu amb una
creu el sistema ofert
Sistema de fulls de control horari (mínim 6.2 PPT)
Sistema de control mitjançant targeta amb banda
magnètica
Sistema de control online (mòbil o tauleta)

x

L’empresa LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.va presentar la
proposició següent:
Criteri 1.- Proposició econòmica:
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- Per la part fixa, la quantitat (anual) següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

592.638,85 €

526.972,19 €

- Per la part variable, les quantitats següents:
OFERTA DEL LICITADOR

Serveis puntuals de netejador/a - horari
diürn (excepte festius i diumenges)
Serveis puntuals de netejador/a horari
diürn (festius) i nocturn (festius i no festius)
Serveis puntuals d’especialista horari
diürn (excepte festius i diumenges)

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

15,02 €

13,40 €

23,82 €

16,75 €

16,17 €

16,08 €

Criteri 2.-Oferta de freqüències de determinades tasques incloses al punt 3 PPT
a) Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.7 PPT
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Semestral (obligatòria segons punt 3.7 PPT)
Quadrimestral (cada 4 mesos)

x

b) Oferta de freqüència per a la tasca del punt 3.8 PPT relativa a la neteja de
vitralls de l’edifici Paranimf
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Anual (obligatòria segons punt 3.8 PPT)
Semestral (cada 6 mesos)

x

Criteri 3.- Oferta de tecnologies de seguiment i control d’acompliment dels horaris
per sobre del mínim exigit al punt 6.2 PPT:
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Marqueu amb una
creu el sistema ofert
Sistema de fulls de control horari (mínim 6.2 PPT)
Sistema de control mitjançant targeta amb banda
magnètica
Sistema de control online (mòbil o tauleta)

x

L’empresa LIMPTRES, S.L. va presentar la proposició següent:
Criteri 1.- Proposició econòmica:
- Per la part fixa, la quantitat (anual) següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

592.638,85 €

541.724,46 €

- Per la part variable, les quantitats següents:
OFERTA DEL LICITADOR

Serveis puntuals de netejador/a - horari
diürn (excepte festius i diumenges)
Serveis puntuals de netejador/a horari
diürn (festius) i nocturn (festius i no festius)
Serveis puntuals d’especialista horari
diürn (excepte festius i diumenges)

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

15,02 €

13,82 €

23,82 €

21,91 €

16,17 €

15,04 €

Criteri 2.-Oferta de freqüències de determinades tasques incloses al punt 3 PPT
a) Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.7 PPT
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Semestral (obligatòria segons punt 3.7 PPT)
Quadrimestral (cada 4 mesos)
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b) Oferta de freqüència per a la tasca del punt 3.8 PPT relativa a la neteja de
vitralls de l’edifici Paranimf
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Anual (obligatòria segons punt 3.8 PPT)
Semestral (cada 6 mesos)

x

Criteri 3.- Oferta de tecnologies de seguiment i control d’acompliment dels horaris
per sobre del mínim exigit al punt 6.2 PPT:
Marqueu amb una
creu el sistema ofert
Sistema de fulls de control horari (mínim 6.2 PPT)
Sistema de control mitjançant targeta amb banda
magnètica
Sistema de control online (mòbil o tauleta)

x

L’empresa MITIE FACILITIES SERVICES, S.A.U. va presentar la proposició
següent:
Criteri 1.- Proposició econòmica:
- Per la part fixa, la quantitat (anual) següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

592.638,85 €

557.120,38€

- Per la part variable, les quantitats següents:
OFERTA DEL LICITADOR

Serveis puntuals de netejador/a - horari
diürn (excepte festius i diumenges)
Serveis puntuals de netejador/a horari
diürn (festius) i nocturn (festius i no festius)

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

15,02 €

10,54€

23,82 €

17,99€
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Serveis puntuals d’especialista horari
diürn (excepte festius i diumenges)

16,17 €

10,97€

Criteri 2.-Oferta de freqüències de determinades tasques incloses al punt 3 PPT
a) Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.7 PPT
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Semestral (obligatòria segons punt 3.7 PPT)
Quadrimestral (cada 4 mesos)

x

b) Oferta de freqüència per a la tasca del punt 3.8 PPT relativa a la neteja de
vitralls de l’edifici Paranimf
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Anual (obligatòria segons punt 3.8 PPT)
Semestral (cada 6 mesos)

x

Criteri 3.- Oferta de tecnologies de seguiment i control d’acompliment dels horaris
per sobre del mínim exigit al punt 6.2 PPT:
Marqueu amb una
creu el sistema ofert
Sistema de fulls de control horari (mínim 6.2 PPT)
Sistema de control mitjançant targeta amb banda
magnètica
Sistema de control online (mòbil o tauleta)

x

L’empresa MANTELNOR LIMPIEZAS S.L. va presentar la proposició següent:
Criteri 1.- Proposició econòmica:
- Per la part fixa, la quantitat (anual) següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

592.638,85 €

550.217,33€
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- Per la part variable, les quantitats següents:
OFERTA DEL LICITADOR

Serveis puntuals de netejador/a - horari
diürn (excepte festius i diumenges)
Serveis puntuals de netejador/a horari
diürn (festius) i nocturn (festius i no festius)
Serveis puntuals d’especialista horari
diürn (excepte festius i diumenges)

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

15,02 €

10,47€

23,82 €

16,59€

16,17 €

13,55€

Criteri 2.-Oferta de freqüències de determinades tasques incloses al punt 3 PPT
a) Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.7 PPT
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Semestral (obligatòria segons punt 3.7 PPT)
Quadrimestral (cada 4 mesos)

x

b) Oferta de freqüència per a la tasca del punt 3.8 PPT relativa a la neteja de
vitralls de l’edifici Paranimf
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Anual (obligatòria segons punt 3.8 PPT)
Semestral (cada 6 mesos)

x

Criteri 3.- Oferta de tecnologies de seguiment i control d’acompliment dels horaris
per sobre del mínim exigit al punt 6.2 PPT:
Marqueu amb una
creu el sistema ofert
Sistema de fulls de control horari (mínim 6.2 PPT)
Sistema de control mitjançant targeta amb banda
magnètica
Sistema de control online (mòbil o tauleta)
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L’empresa ACCIONA FACILITY SERVICES, SA va presentar la proposició
següent:
Criteri 1.- Proposició econòmica:
- Per la part fixa, la quantitat (anual) següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

592.638,85 €

575.912,06 €

- Per la part variable, les quantitats següents:
OFERTA DEL LICITADOR

Serveis puntuals de netejador/a - horari
diürn (excepte festius i diumenges)
Serveis puntuals de netejador/a horari
diürn (festius) i nocturn (festius i no festius)
Serveis puntuals d’especialista horari
diürn (excepte festius i diumenges)

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

15,02 €

13,52 €

23,82 €

23,81 €

16,17 €

16,16 €

Criteri 2.-Oferta de freqüències de determinades tasques incloses al punt 3 PPT
a) Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.7 PPT
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Semestral (obligatòria segons punt 3.7 PPT)
Quadrimestral (cada 4 mesos)

x

b) Oferta de freqüència per a la tasca del punt 3.8 PPT relativa a la neteja de
vitralls de l’edifici Paranimf
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Anual (obligatòria segons punt 3.8 PPT)
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Semestral (cada 6 mesos)

x

Criteri 3.- Oferta de tecnologies de seguiment i control d’acompliment dels horaris
per sobre del mínim exigit al punt 6.2 PPT:
Marqueu amb una
creu el sistema ofert
Sistema de fulls de control horari (mínim 6.2 PPT)
Sistema de control mitjançant targeta amb banda
magnètica
Sistema de control online (mòbil o tauleta)

x

L’empresa AEMA HISPÁNICA S.L. va presentar la proposició següent:
Criteri 1.- Proposició econòmica:
- Per la part fixa, la quantitat (anual) següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

592.638,85 €

555.605,21 €

- Per la part variable, les quantitats següents:
OFERTA DEL LICITADOR

Serveis puntuals de netejador/a - horari
diürn (excepte festius i diumenges)
Serveis puntuals de netejador/a horari
diürn (festius) i nocturn (festius i no festius)
Serveis puntuals d’especialista horari
diürn (excepte festius i diumenges)

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

15,02 €

12,01 €

23,82 €

21,09 €

16,17 €

12,50 €

Criteri 2.-Oferta de freqüències de determinades tasques incloses al punt 3 PPT
a) Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.7 PPT
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Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Semestral (obligatòria segons punt 3.7 PPT)
Quadrimestral (cada 4 mesos)

x

b) Oferta de freqüència per a la tasca del punt 3.8 PPT relativa a la neteja de
vitralls de l’edifici Paranimf
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Anual (obligatòria segons punt 3.8 PPT)
Semestral (cada 6 mesos)

x

Criteri 3.- Oferta de tecnologies de seguiment i control d’acompliment dels horaris
per sobre del mínim exigit al punt 6.2 PPT:
Marqueu amb una
creu el sistema ofert
Sistema de fulls de control horari (mínim 6.2 PPT)
Sistema de control mitjançant targeta amb banda
magnètica
Sistema de control online (mòbil o tauleta)

x

L’empresa SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA NET va presentar la
proposició següent:
Criteri 1.- Proposició econòmica:
- Per la part fixa, la quantitat (anual) següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

592.638,85 €

563.968,05 €

- Per la part variable, les quantitats següents:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)
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Serveis puntuals de netejador/a - horari
diürn (excepte festius i diumenges)
Serveis puntuals de netejador/a horari
diürn (festius) i nocturn (festius i no festius)
Serveis puntuals d’especialista horari
diürn (excepte festius i diumenges)

15,02 €

14,65 €

23,82 €

20,51 €

16,17 €

15,11 €

Criteri 2.-Oferta de freqüències de determinades tasques incloses al punt 3 PPT
a) Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.7 PPT
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Semestral (obligatòria segons punt 3.7 PPT)
Quadrimestral (cada 4 mesos)

x

b) Oferta de freqüència per a la tasca del punt 3.8 PPT relativa a la neteja de
vitralls de l’edifici Paranimf
Marqueu amb una
creu la freqüència
oferta
Anual (obligatòria segons punt 3.8 PPT)
Semestral (cada 6 mesos)

x

Criteri 3.- Oferta de tecnologies de seguiment i control d’acompliment dels horaris
per sobre del mínim exigit al punt 6.2 PPT:
Marqueu amb una
creu el sistema ofert
Sistema de fulls de control horari (mínim 6.2 PPT)
Sistema de control mitjançant targeta amb banda
magnètica
Sistema de control online (mòbil o tauleta)

x

4. Els criteris d’adjudicació, avaluables de forma automàtica, que es van tenir en
compte a l’hora de considerar quina va ser la millor proposició relació qualitat-preu
van ser els aprovats a la clàusula 1.11) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, en endavant PCAP, que es reprodueixen a continuació:
“Criteris avaluables de forma automàtica100%)

Criteri 1: Preu: ...................................................................................... fins a 60 punts
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La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació, IVA exclòs, i la màxima
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes
que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es
calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació:
Oferta del licitador
- Part variable: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel
nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del
present plec i, posteriorment, es fa el sumatori de tots els imports (C). El resultat de
la suma (D) és l’oferta del licitador per la part variable.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= D
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- Part fixa: import ofert pel licitador, IVA exclòs (E).
- Se sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la
suma és l’oferta del licitador.
3) D+E = Oferta del licitador
Preu de licitació:
- Part variable: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A),
pel nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del
present plec i, posteriorment, es fa el sumatori de tots els imports (C). El resultat de
la suma (D) és el preu de licitació per la part variable.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= D
- Part fixa: pressupost màxim de licitació, IVA exclòs (E).
- Se sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la
suma és el preu de licitació.
3) D+E = Preu de licitació
Criteri 2: Augment de freqüències de determinades tasques incloses al punt 3 del
PPT...................................................................................................fins a 20 punts
Augment de freqüències de les tasques del punt 3.7 PPT .................. 10 punts
Freqüència oferta
Semestral (obligatòria segons punt 3.7 PPT)
Quadrimestral (cada 4 mesos)

Puntuació atorgada
0 punts
10 punts

Augment de freqüències de la tasca del punt 3.8 PPT relativa a la neteja de
vitralls de l’edifici Paranimf.................................................................10 punts
Freqüència oferta
Anual (obligatòria segons punt 3.8 PPT)
Semestral (cada 6 mesos)

Puntuació atorgada
0 punts
10 punts

En cas de no marcar cap opció al model de proposició (annex 2 del present plec),o de
marcar-se més d’una, s’atorgaran 0 punts.
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Criteri 3: Oferta de tecnologia de seguiment i control d’acompliment dels horaris
per sobre del mínim exigit al punt 6.2 PPT:.........................................fins a 20 punts
Fórmula d’avaluar el criteri, s’atorgaran:
0 punts a l’empresa que ofereixi el sistema de fulls de control horari (requerit com
a mínim al punt 6.2 PPT)
10 punts a l’empresa que presenti un sistema de control mitjançant targeta amb
banda magnètica
20 punts a l’empresa que presenti un sistema de control online (mòbil o tauleta)
En cas de no marcar cap opció al model de proposició (annex 2 del present plec), o de
marcar-se més d’una, s’atorgaran 0 punts.”
5. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en la mateixa sessió de
data 16 de juny de 2022, va calcular, en primer lloc, el llindar de la baixa anormal en
relació a les ofertes econòmiques i la puntuació obtinguda per les empreses en els
criteris 2 i 3 i, en segon lloc, la puntuació total i l’ordre de classificació que resta com
segueix:

EMPRESES

Preu fix

Hores
netejador/a
horari diürn
Hores
(diumenges
netejador/a i festius) i
horari diürn horari
(excepte
nocturn
diumenges i (festiu i no
festius)
festiu)

Hores
Preu ofert,
especialista
Diferència Punts
IVA exclòs
horari diürn
(excepte
diumenges
i festius)

SOLDENE SA

522.219,34

13,24

16,17

13,58 524.538,94 70.863,81 44,57

OHL SERVICIOS
INGESAN

562.404,01

14,25

22,60

15,35 565.026,51 30.376,24 19,10

MULTIANAU SL

585.800,00

13,20

22,23

13,73 588.240,50

IMAN Cleaning SL

529.897,32

12,01

18,54

14,49 532.144,02 63.258,73 39,78

14,00

22,75

15,00 568.817,00 26.585,75 16,72

13,40

16,75

16,08 529.397,59 66.005,16 41,51

L.D. EMPRESA DE
LIMPIEZA Y
DESINFECCION, SAU 566.232,00
LACERA SERVICIOS
Y MANTENIMIENTO
SA
526.972,19
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LIMPTRES SL
MITIE FACILITIES
SERVICES, SAU
Mantelnor Limpiezas
SL
ACCIONA FACILITY
SERVICES SL

541.724,46

13,82

21,91

15,04 544.272,26 51.130,49 32,16

557.120,38

10,54

17,99

10,97 559.074,08 36.328,67 22,85

550.217,33

10,47

16,59

13,55 552.212,03 43.190,72 27,16

575.912,06

13,52

23,81

16,16 578.495,46 16.907,29 10,63

AEMA HISPANICA SL 555.605,21

12,01

21,09

12,50 557.843,21 37.559,54 23,62

14,65

20,51

15,11 566.589,55 28.813,20 18,12
499.998,84 95.403,91 60,00

SERVICIOS
INTEGRALES DE
LIMPIEZA NET SL
563.968,05
Llindar

EMPRESES

SOLDENE SA
OHL SERVICIOS
INGESAN
MULTIANAU SL
IMAN CLEANING
SL
L.D. EMPRESA
DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION,
SAU
LACERA
SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO
SA
LIMPTRES SL
MITIE FACILITIES
SERVICES, SAU

A1. Oferta
de
freqüències
de les
tasques
incloses al
punt 3.
PPT
10,00

A2. Oferta
de
freqüències
de les
tasques
incloses al
punt 3.
PPT
10,00

B. Oferta de
tecnologies de
seguiment i
control
d’acompliment
dels horaris
per sobre del
mínim exigit al
punt 6.5 PPT
20,00

10,00

10,00

10,00

TOTAL
PUNTS

Ordre

Altres
criteris

84,57

1

40,00

20,00

59,10

8

40,00

10,00

20,00

44,50

12

40,00

10,00

10,00

20,00

79,78

3

40,00

10,00

10,00

20,00

56,72

10

40,00

10,00

10,00

20,00

81,51

2

40,00

10,00

10,00

20,00

72,16

4

40,00

10,00

10,00

20,00

62,85

7

40,00
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MANTELNOR
LIMPIEZAS S.L
ACCIONA
FACILITY
SERVICES SL
AEMA
HISPANICA SL
SERVICIOS
INTEGRALES DE
LIMPIEZA NET SL

10,00

10,00

20,00

67,16

5

40,00

10,00

10,00

20,00

50,63

11

40,00

10,00

10,00

20,00

63,62

6

40,00

10,00

10,00

20,00

58,12

9

40,00

6. Tot seguit la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic va comprovar
que, d’acord amb la clàusula 1.15 del PCAP, les ofertes no eren anormalment
baixes.
7. Finalment la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic va proposar
l’adjudicació de la contractació del servei de neteja, respectuós amb el medi
ambient, de diversos edificis del recinte Escola Industrial de la Diputació de
Barcelona, a l’empresa SOLDENE S.A., amb NIF A79495503, d’acord amb la seva
oferta anteriorment esmentada.
8. Caldrà reduir la despesa autoritzada inicialment, corresponent a la part fixa, per
adequar-la a l’oferta econòmica de l’empresa adjudicatària, d’acord amb el detall
següent:
Part fixa
Exercici

2022
2023
Total

Import ajustament
(IVA inclòs)

Orgànic

-25.424,79 €
-59.782,82 €
-85.207,61 €

20310
20310

Programa

Econòmic

92020
92020

22700
22700

Núm.
Ajustament valor
2202900504

9. Cal disposar la despesa de 635.229,72 € (IVA inclòs), derivada d’aquesta
contractació, tot sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva d’existència
de consignació adequada i suficient en els pressupostos corresponents, d’acord amb
el detall següent:
Part fixa
Exercici

Import (IVA inclòs)

2022
2023
Total

188.545,95 €
443.339,45 €
631.885,40 €

Orgànic

20310
20310

Programa

Econòmic

92020
92020

22700
22700
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Part variable
Exercici

2022
2023
Total

Import
inclòs)

(IVA

Orgànic

975,43 €
2.368,89 €
3.344,32 €

20310
20310

Programa

Econòmic

92020
92020

22700
22700

Núm. Operació
comptable
2203002682

Fonaments jurídics
1. De conformitat amb la clàusula 1.15) del Plec de clàusules administratives
particulars les ofertes presentades per les empreses admeses en aquest procés de
licitació no eren anormalment baixes.
2. La clàusula 1.4) del Plec de Clàusules Administratives Particulars preveu, pel que fa
a la part variable, la possibilitat de mantenir íntegrament la totalitat de la despesa
aprovada, per poder fer front al major nombre possible de serveis puntuals.
3. D’acord amb l’establert a l’art. 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter pluriennal
per a exercicis posteriors al que s’autoritza, condicionats a l’existència de
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos.
4. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència, amb efectes 16 de
setembre de 2022.
5. La competència per aprovar aquesta resolució correspon a la Presidència delegada
de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, d’acord amb el que preveu
l’apartat 4.2.1 de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada
per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat en el BOPB de
16 de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, publicat
al BOPB de 3 de maig de 2022.
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció de la següent
R E S O L U C I Ó:
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de
Serveis Interns i Sector Públic reunida en sessió de data 16 de juny de 2022, la
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contractació subjecte a regulació harmonitzada i susceptible de recurs especial, relativa
al servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis del
recinte Escola Industrial de la Diputació de Barcelona a l’empresa SOLDENE S.A.,
amb NIF A79495503, pels imports que es detallen a continuació i d’acord a la seva
oferta:
Criteri 1.- Proposició econòmica:
- Per la part fixa, la quantitat (anual) següent:
Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus
% IVA

Import IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

522.219,34 €

21

109.666,06 €

631.885,40 €

- Per la part variable, les quantitats següents:

Serveis
puntuals
de
netejador/a - horari diürn
(excepte festius i diumenges)
Serveis
puntuals
de
netejador/a
horari
diürn
(festius) i nocturn (festius i no
festius)
Serveis
puntuals
d’especialista horari diürn
(excepte festius i diumenges)

Preu unitari
ofert
(IVA exclòs)

Tipus %
IVA

Import IVA

Total preu
unitari ofert
(IVA inclòs)

13,24 €
hora

21

2,78 €

16,02 €
hora

16,17 €
hora

21

3,40 €

19,57 €
hora

13,58 €
hora

21

2,85 €

16,43 €
hora

Freqüència quadrimestral (cada 4 mesos) per a les tasques del punt 3.7 PPT.
Freqüència semestral (cada 6 mesos) per a la tasca del punt 3.8 PPT relativa a la
neteja de vitralls de l’edifici Paranimf.
Oferta de tecnologies de seguiment i control d’acompliment dels horaris per sobre
del mínim exigit al punt 6.2 PPT: Sistema de control online (mòbil o tauleta).
Segon. REDUIR la despesa autoritzada inicialment, corresponent a la part fixa, per
adequar-la a l’oferta econòmica de l’empresa adjudicatària, d’acord amb el detall
següent:
Part fixa
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Exercici

Import ajustament
(IVA inclòs)

Orgànic

-25.424,79 €
-59.782,82 €
-85.207,61 €

20310
20310

2022
2023
Total

Programa

Econòmic

92020
92020

22700
22700

Núm.
Ajustament valor
2202900504

Tercer. DISPOSAR la despesa de 635.229,72 € (IVA inclòs), derivada d’aquesta
contractació, tot sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva d’existència de
consignació adequada i suficient en els pressupostos corresponents, d’acord amb el
detall següent:
Part fixa
Exercici

Import (IVA inclòs)

2022
2023
Total

188.545,95 €
443.339,45 €
631.885,40 €

Orgànic

20310
20310

Programa

Econòmic

92020
92020

22700
22700

Núm. Operació
comptable
2203002682

Part variable
Exercici

2022
2023
Total

Import
inclòs)

(IVA

Orgànic

975,43 €
2.368,89 €
3.344,32 €

20310
20310

Programa

Econòmic

92020
92020

22700
22700

Núm. Operació
comptable
2203002682

Quart. ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries,
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector
Públic reunida en sessió de data 16 de juny de 2022, d’acord amb el detall següent:
Resta en segon lloc LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A., en tercer lloc
IMAN CLEANING SL, en quart lloc LIMPTRES SL, en cinquè lloc MANTELNOR
LIMPIEZAS SL, en sisè lloc AEMA HISPANICA SL, en setè lloc MITIE FACILITIES
SERVICES, SAU, en vuitè lloc OHL SERVICIOS INGESAN, en novè lloc SERVICIOS
INTEGRALES DE LIMPIEZA NET SL, en desè lloc L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION, SAU, en onzè lloc ACCIONA FACILITY SERVICES SL i en dotzè i
últim lloc MULTIANAU SL.
Cinquè. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de formalitzar el contracte
electrònicament quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació
de la present resolució.
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Sisè. NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona.
Setè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la Diputació
de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL

2021/0020264

Promotor

Subdir. Logística

Tramitador

Ser. Contractació

Codi classificació

D0506SE01 Serveis obert
Decret adjudicació de la contractació del servei de neteja, respectuós amb el
medi ambient, de diversos edificis del recinte Escola Industrial de la Diputació
de Barcelona.
Adjudicar la contractació del servei de neteja, respectuós amb el medi
ambient, de diversos edificis del recinte Escola Industrial de la Diputació de
Barcelona.

Títol

Objecte

Destinataris - CIF/DNI

SOLDENE SA - A79495503

Op. Comptable -

2202900504 - -85.207,61€ IVA inclòs
2203002682 - 635.229,72€ IVA inclòs

Altres serveis

CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Subdir. Logística

Ref. Interna

LR/LR

Acte de referència

D 5104/2022

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Carles Manel Barnés Garcia (SIG)
Promotor
Intervenció General
Josep Abella Albiñana (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
05/07/2022, 14:34

Informat de
conformitat (f.l.p.)
Proposa

10/07/2022, 20:04

President/a delegat/da d'Àrea Carlos Ruíz Novella (SIG)

Resol

13/07/2022, 09:57

Secretària General

Es transcriu en el
13/07/2022, 11:47
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

Coordinador/a

Jordi Pericàs Torguet (SIG)

Petra Mahillo Garcia (TCAT)
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