EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: DES01 2017/1067
TIPUS DE CONTRACTE:Contracte derivat de l’Acord marc de servei de neteja de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del ens del sector
públic autonòmic
OBJECTE: Contracte derivat servei de neteja de la nova seu de les dependències de la
Conselleria d’Educació i Universitat
ORGAN DE CONTRACTACIÓ: Conseller d’Educació i Universitat
Pedro J. Moyano Marín, cap de departament de Contractació de la Secretaria
General de la Conselleria d’Educació i Universitat,
CERTIFIC:
1. En data 17 de març de 2016, la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, com a òrgan de contractació centralitzada, va adjudicar
l’Acord marc per a l’homologació dels serveis de neteja de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens
que integren el sector públic autonòmic, amb una durada de dos anys
des del dia 7 de maig de 2016 fins al 6 de maig de 2018, amb les
empreses i pels lots que a continuació es relacionen:
Lot 1 ( Mallorca): Brillosa, Balimsa, Top Clean, Ingesan, ISS, Lireba, Kluh
Linaer, Brocoli, Externa i Cisnsa.
Lot 2 ( Menorca): Brillosa, Balimsa, ISS, Lireba, Kluh Linaer, Brocoli i
Cisnsa.
Lot 3 ( Eivissa i Formentera): Brillosa, Balimsa, ISS, Lireba, Kluh Linaer,
Brocoli i Cisnsa.
2. En data 9 d’agost de 2016, la Central de Contractació ens comunica el
canvi de denominació social de l’empresa “KLUH LINAER ESPAÑA,
S.L.”, que d’acord amb l’escriptura de data 3 de maig de 2016, núm. de
protocol 667, passa a anomenar-se “KLE SERVICIOS INTEGRALES,
S.L.”.
3. En data 24 de novembre de 2016, la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques va resoldre l’Acord marc per a l’homologació
dels serveis de neteja subscrit amb l’entitat OHL Servicios Ingesan, S.A.,
per haver incorregut en causa de resolució.

4. En data 20 de març de 2017, el cap de servei d’Assumptes Generals de
la secretaria general de la Conselleria d’Educació i Universitat, de
conformitat amb l’ establert al Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la
presidenta de les Illes Balears, pel que s’estableixen les competències i
l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va emetre la memòria en
relació amb els m2 objecte del nou expedient de les dependències de la
nova seu de la Conselleria d’Educació i Universitat, un total de 7160,50
m2 (epígraf Edifici Administratiu) i 1418 m2 ( epígraf servei
desinsectació, desinfecció i desratització).
5. En data 27 de març de 2017, el titular de l’òrgan de contractació ha
dictat resolució d’inici de l’expedient de contractació derivada del servei
de neteja de la nova seu de les dependències de la Conselleria
d’Educació i Universitat, amb un termini d’execució de 2 anys ( exclosos
caps de setmana i dies festius), ha aprovat el plec específic i ha acordat
l’obertura del procediment de consulta a les empreses seleccionades per
la Central de Contractació del Lot 1 (Mallorca).
6. Que els criteris de valoració i la seva ponderació establerts al plec
específic del present contracte derivat, d’acord amb el que preveu
l’Acord marc, han estat:
1.-Oferta econòmica:
La valoració de les ofertes s’obtindrà com a resultat de la següent fórmula de
ponderació:
Vi:60x Oferta més baixa
Oferta i
Essent:
-Vi:Puntuació referida a la proposta que es valora
- Oferta-i: Oferta econòmica referida a la proposta que es valora ( tenint en
compte el preu total)
2.-Pla de Treball: La valoració del Pla de Treball, amb una ponderació màxima
de 30 punts, serà objecte d’informe pel director/a del centre.
3.- Es valorarà la puntuació obtinguda a l’Acord marc en el Criteri
d’organització qualitat del servei : 5 punts com a màxim.

4.- Es valorarà l’execució de la prestació subcontractant una part de la
prestació amb un centre especial d’ocupació i s’haurà d’atendre al límit
màxim de subcontractació del 50% de l’import d’adjudicació, de
conformitat amb la clàusula 47 del PCA de l’Acord marc: 5 punts com a
màxim.

7. Que s’ha seguit el següent procediment de selecció de l’adjudicatari:
8. S’ha efectuat consulta per escrit a les empreses designades per la Central
de Contractació del Lot 1 (Mallorca):
Brillosa, Balimsa, Top Clean, Iss, Lireba, Kle ( abans Kluh linaer),
Brocoli, Externa i Cisnsa.
9. L’empresa ISS no ha presentat cap sobre per aquesta licitació.
10. L’empresa TOP CLEAN, S.L., va quedar exclosa perquè no ha presentat
el sobre número 1 amb les declaracions responsables relatives a les
condicions especials d’execució, malgrat el requeriment que es va fer,
d’acord l’establert a les Instruccions de la Central de Contractació i el
plec específic regulador del contracte.
11. En data 5 de maig de 2017, per part de la Comissió Tècnica Avaluadora,
s’ha emès informe de valoració de les ofertes de l’expedient de
contractació derivada del servei de neteja de la nova seu de les
dependències de la Conselleria d’Educació i Universitat.
12. Les empreses EXTERNA i BRÓCOLI no han superat la primera fase i
queden excloses de la licitació, ja que han obtingut una puntuació
inferior a 15 punts ( la meitat de la ponderació assignada al criteri pla
de treball ( 30 punts). Tot això, d’acord l’establert a la clàusula 43 del
PCA de l’Acord marc.
L’empresa LIREBA queda exclosa perquè ha presentat una oferta
econòmica, on el preu presentat de m2/any de l’epígraf de desinfecció,
desinsectació i desratització, supera el preu m2/any màxim homologat
per la Central de Contractació.

13. Les ofertes econòmiques (IVA inclòs) rebudes i admeses, han estat les
següents:
KLE
BALIMSA
CISNSA
BRILLOSA
380.350,07€ 360.144,45€ 365.795,90€ 358.240,04€
14. El criteris utilitzats i la seva ponderació es corresponen amb el que
preveu l’Acord Marc CC 1/2015 AM, així la puntuació total de les
empreses, d’acord amb els criteris establerts al plec específic i vist l’
informe de valoració de les ofertes emès per la Comissió Tècnica
Avaluadora, de data 5 de maig de 2017, ha estat la següent:
LICITADOR Oferta.
Econòmica/60
BRILLOSA 60
BALIMSA
59,68
CISNSA
58,76
KLE
56,51

Pla
de
Treball/30
26,55
23,58
25,04
25,09

Criteri
social/5
5
5
5
5

Criteri
organit./5
4,74
5
2,11
3,42

TOTAL
96,29
93,26
90,91
90,02

15. Per tot això, l’oferta econòmicament més avantatjosa, d’acord amb la
forma d’avaluar els criteris d’adjudicació establerts al plec específic, és
la de l’empresa BRILLOSA, S.L.
16.
17. Per tot l’anterior i conforme la puntuació obtinguda, els membres de la
Comissió Tècnica Avaluadora, en data 5 de maig de 2017 proposen a
l’òrgan de contractació l’adjudicació del present contracte a l’empresa
BRILLOSA, S.L., perquè és l’empresa que ha obtingut la major
puntuació d’acord amb els criteris de valoració de les ofertes establerts
al plec específic i per tant és l’oferta econòmicament més avantatjosa.
18. D’acord amb el punt nou de las Instruccions de la Secretaria de la
Central de Contractació, sobre el procediment de tramitació dels
contractes derivats de l’Acord marc del servei de neteja de
l’Administració de la CAIB i dels ens del sector públic autonòmic, no
s’ha requerit a les empreses licitadores la documentació relativa a la

capacitat, representació i solvència, ja acreditada en la tramitació de dit
Acord marc.
19. En data 12 de maig de 2017 s’ha acordat per Acord de Consell de
Govern, autoritzar amb caràcter previ al conseller d’Educació i
Universitat per a contractar el servei de neteja de la nova seu de les
dependències de la conselleria d’Educació i Universitat, per tractar-se
d’un expedient amb un valor estimat superior a 500.000,00€.
I, perquè consti als efectes que pertoquin, signo aquest certificat.
Palma, 15 de maig de 2017

