RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS ALIÈ EN LES ESPECIALITATS DE SEGURETAT EN EL TREBALL, HIGIENE
INDUSTRIAL, ERGONOMIA i PSICOSOCIOLOGIA APLICADA I VIGILÀNCIA DE LA SALUT.
EXP 5/11.
El 18/03/11 es va ordenar l’inici de l’expedient de contractació per l’execució del “Contracte de
serveis de prevenció de riscos laborals aliè en les especialitats de seguretat en el treball, higiene
industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i vigilància de la salut”, procediment negociat
sense publicitat i tramitació d'ordinària, amb un pressupost de 45.000 (IVA exclòs) i un termini
màxim d'execució de 3 anys. El 18/03/11 es va aprovar l’expedient, la despesa i els plecs de
clàusules particulars.
El 18/03/11 es va enviar la invitació per a l'execució del contracte de serveis a les empreses
següents: SOCIETAT DE PREVENCIÓ ASEPEYO; SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA
BALEAR, PREVIS, S.L. I IBERMUTUAMUR.
Conclòs el termini per presentar proposicions, totes les empreses van presentar oferta excepte
l'empresa IBERMUTUAMUR.
El 29/03/11 es va procedir a la obertura dels sobres que contenien la documentació general, amb
les següents deficiències a esmenar:
SOCIETAT DE PREVENCIÓ ASEPEYO

Declaració subcontractes

Les empreses admeses van presentar les ofertes següents:
Nº

1

2

EMPRESA LICITADORA

PREU (IVA exclòs)

PRECIO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO:
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA BALEAR, disciplinas técnicas: 44€ trabajador/año (IVA excluido)
vigilancia de la salud: fijo 15 € trabajador/año (IVA
PREVIS, S.L
excluido)
variable. 36 € trabajador/año (IVA excluido)
PRECIO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO:
disciplinas técnicas: 47 € trabajador/año (IVA excluido)
SOCIETAT DE PREVENCIÓ ASEPEYO
vigilancia de la salud:
fijo 8 € trabajador/año (IVA
excluido)
variable. 37 € trabajador/año (IVA excluido)

L'òrgan de contractació vistes les ofertes presentades i d'acord amb el procediment negociat va
sol·licitar a les empreses una millora de la seva oferta.
Les millores oferides varen ser les següents:
Nº
1

EMPRESA LICITADORA

MILLORES OFERIDES PER LES EMPRESES EN EL

TRÀMIT DE NEGOCIACIÓ
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA BALEAR, PRECIO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO:
PREVIS, S.L
disciplinas técnicas: 44€ trabajador/año (IVA excluido)
vigilancia de la salud: fijo 15 € trabajador/año (IVA
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2

SOCIETAT DE PREVENCIÓ ASEPEYO

excluido)
variable. 33 € trabajador/año (IVA excluido)
Millores en el servei d'assessoria jurídica.
Millores en les campanyes de promoció de la salut.

Després de la negociació, l'òrgan de contractació va acordar sol·licitar informe tècnic per a
procedir a la valoració de les ofertes presentades.
Atès l'informe tècnic emès el 08/04/11, on s'assenyala que: “Vistes les ofertes presentades i comprovat
el compliment de l’oferta amb les bases dels plecs es proposa l’adjudicació del contracte a SOCIEDAD DE
PREVENCIÓN DE MUTUA BALEAR, PREVIS, S.L per a l’execució del “Contracte de serveis de prevenció de
riscos laborals aliè en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia
aplicada i vigilància de la salut” per un pressupost total trianual de 36.984 € (IVA exclòs), amb un preu unitari
per a les disciplines tècniques (seguretat, higiene industrial, ergonomia i psicologia aplicada) de 44 €
treballador/any, preu unitari fixe per a vigilància de la salut de 15 € treballador/any i un preu unitari variable
per a vigilància de la salut de 33 € treballador/any (per reconeixement mèdic realitzat) i un termini d’execució
de tres anys, amb subjecció a les directrius donades per Ports de les Illes Balears, i d’acord amb els plecs de les
clàusules particulars i al plec de prescripcions tècniques”
Atès l'exposat, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Declarar adjudicatari del procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, per
a la contractació del “Contracte de serveis de prevenció de riscos laborals aliè en les especialitats de seguretat
en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i vigilància de la salut” a l'empresa
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA BALEAR, PREVIS, S.L per un import de 36.984 € (IVA
exclòs) i un termini d'execució de 3 anys, amb subjecció a les directrius donades per Ports de les
Illes Balears, i d’acord amb els plecs de les clàusules particulars i al plec de prescripcions
tècniques.
Segon. Notificar el present acord als interessats fent-los saber que contra el mateix, es pot
interposar una reclamació prèvia a la via judicial civil davant el Consell d’Administració de Ports
de les Illes Balears en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la notificació de la
present, d’acord amb els articles 120 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Tercer. Publicar aquesta resolució al perfil de contractant.
Palma, 12 d'abril de 2011.
El Director Gerent de Ports de les Illes Balears
Juan Carlos Plaza Plaza
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