Expedient: C/16/007
Assumpte: Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més
avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació
Acta de la sessió: núm. 2 de la Mesa de Contractació
Dia i hora de la reunió: 9 de maig de 2017, a les 19:00 hores
Lloc de celebració: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Assistents: - President: Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de Banyeres del Penedès.
- Vocals: José Fèlix Velasco Martínez, Funcionari amb habilitació estatal.
Lluís Inglada Jané, Regidor Medi-Ambient.
Joan Roig Soria, Regidor de Serveis.
Ida Berdusan Farré, Regidora de Joventut i Lleure.
Anna Jané Caralt, Regidora de Joventut i Lleure.
Rafael Rodríguez Rivas, Personal tècnic de l’Ajuntament.
- Secretari: José Fèlix Velasco Martínez, Funcionari amb habilitació estatal.

Per part de les empreses licitadors assisteixen:
-

Gerardo Asensio, amb DNI 52217282Z, com a representant de l’empresa
EXTERNALIA.
Alvaro Alvarez Tornero, amb DNI 39703143Z, com a representant de l’empresa
NDAVANT.
Arturo Soarez Biga, amb DNI 46534562L, com a representant de l’empresa
NETEGES PENEDES.

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D’OBERTURA DE
LES PROPOSICIONS
Reunits en el Sala d’Actes de la Casa Consistorial, el dia 9 de maig de 2017, la Mesa
de contractació formada per Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de
Banyeres que actuarà com a President, José Félix Velasco Martínez (Secretari
Interventor Tresorer de la Corporació), José Félix Velasco Martínez (Secretari
Interventor Tresorer de la Corporació), Lluís Inglada Jané, Joan Roig Soria, Ida
Berdusan Farré, Anna Jané Caralt, i Rafael Rodríguez Rivas que actuaran com a
Vocals, i finalment Jose Fèlix Velasco Martínez, que actuarà com a Secretari de la
Mesa.
L'objecte de la sessió és la lectura de l’acta de l’obertura del sobre 1 en reunió interna ,
la explicació de les subsanacions detectades als sobres 1 de documentació
administrativa i per últim l'obertura del sobre número 2 de la licitació del contracte dels
serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Banyeres del
Penedès.

El President declara constituïda la Mesa i llegeix les disposicions legals aplicables,
especialment l'article 320 del Reial decret legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP); l'article
21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP.
De les set empreses licitadores totes presenten la documentació administrativa
corresponent a excepció de l’empresa NETEGES PENEDES, a la qual li manca la
següent documentació subsanable:
-

Document Europeu únic de contractació.
Declaració Jurada de compromís de complir amb els Plecs.
Declaració Jurada de treballs realitzats.
Declaració Jurada solvència econòmica.

En data 10 de maig de 2017, l’empresa NETEGES PENEDES, fa entrega de la
documentació requerida al registre de l’Ajuntament subsanant les deficiències
detectades a la documentació administrativa presentada en la seva oferta.
Tot seguit, el president ordena l'obertura del sobre número 2 corresponent a les
millores la ponderació del qual depèn d’un judici de valor i a la proposta tècnica de
servei. La Mesa procedeix a la lectura de propostes.
Proposta de millores, fins un màxim de 40 punts.
-

Millora qualitat del material a subministrar ................................... fins a 4 punts.

-

Utilització de materials reciclats .................................................. fins a 2 punts.
(Utilització de productes amb certificació ecològica).

-

Estalvi i eficiència energètica ...................................................... fins a 2 punts.
Mitjà verificació: Certificat empreses subministradores dels materials.

-

Bossa d’hores ...........................................................................màxim 20 punts.
(10 punts cada 50 hores per sobre de la periodicitat indicada als plecs).

-

Increment neteja vidres ..............................................................màxim 4 punts.
(2 punts per cada actuació global per sobre de la periodicitat indicada als plecs)

-

Subministra d’ambientadors automàtics i reposició d’ambientador ..........2 punts.

-

Tractament de Desinsectació, Desratització i Desinfecció ..........màxim 10 punts.
(2 punts per cada actuació global). S’ha d’incloure la proposta tècnica.

.

Un cop revisades les propostes tècniques presentades, el coordinador dels serveis
tècnics realitzarà un valoració d’aquestes i donarà una puntuació a les millores
proposades que depenen d’un judici de valor.

La puntuació obtinguda de cada empresa, amb un màxim de 40 punts, es sumarà a la
puntuació que s’obtindrà en l’obertura del sobre 3 corresponent a la proposta
econòmica, valorable automàticament amb un màxim de 60 punts.
En l’expedient queden totes les proposicions presentades, tant les admeses com les
rebutjades.
El President dóna per acabada la reunió a tres quarts de nou. I perquè quedi
constància d’allò que s’ha tractat, jo, Secretari Interventor Tresorer, redacta Acta que
sotmet a la firma del President i Vocals; dona fe.

En Banyeres del Penedès, a 9 de maig de 2017.
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