EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: DES01 2017 1067
TIPUS DE CONTRACTE: Contracte derivat de l’Acord marc dels serveis de neteja de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic autonòmic
OBJECTE: Contracte derivat servei de neteja de la nova seu de la Conselleria d’Educació i
Universitat
ORGAN DE CONTRACTACIÓ: Conseller d’Educació i Universitat

Resolució d’adjudicació
Fets

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 va dictar la
Resolució d’inici de l’expedient, aprovació del plec específic i va acordar
l’obertura del procediment de consulta a les empreses del Lot 1 (Mallorca).
6. En data 27 de març de 2017, el titular de l’òrgan de contractació va dictar
resolució, per la qual es designen els membres de la Comissió Tècnica
Avaluadora del procediment de referència.
7. En data 27 de març de 2017 la secretària de la Central de Contractació, va
emetre informe sobre la situació actual dels contractes derivats imputats a
l’Acord marc de neteja de referència en relació amb els límits quantitatius, valor
màxim estimat, límit temporal i termini de vigència de l’Acord marc atès que l
’import global del conjunt dels contractes derivats no pot ser superior al valor
màxim estimat de l’Acord marc.
8. En data 3 de maig de 2017, el cap de servei d’Assumptes Generals ( responsable
del contracte) emet informe ( que obra dins l’expedient de contractació), en
relació amb els plans de treballs presentats per les empreses licitadores, amb
una ponderació màxima de 30 punts. El resultat de la puntuació és el següent:
-

BALIMSA-23,58
BRILLOSA-26,55
BRÓCOLI-12,95
CISNSA-25,04
EXTERNA-5,13
LIREBA-22,75
KLE- 25,09

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.
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.
9. 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.
10.
En data 5 de maig de 2017, la Comissió Tècnica Avaluadora ha emès
informe de valoració de les ofertes presentades de l’expedient de contractació
derivada del servei de neteja de la nova seu de la Conselleria d’Educació i
Universitat i l’ordre de prelació de les proposicions és el següent:
LICITADOR Oferta.
Pla
de Criteri
Econòmica/60 Treball/30 de
caract.
social/5
BRILLOSA 60
26,55
5
BALIMSA
59,68
23,58
5
CISNSA
58,76
25,04
5
KLE
56,51
25,09
5

Criteri
TOTAL
d’organització/
5
4,74
5
2,11
3,42

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

11.
En data 5 de maig 2017, la Unitat Administrativa de Contractació va
certificar el procediment seguit en la selecció de l’adjudicatari.
12.
En data 5 de maig de 2017, s’ha emès memòria explicativa dels
antecedents del contracte derivat de referència.
13.
En data 9 de maig de 2017, s’ha emès per part de la direcció general de
Pressuposts informe favorable de despeses pluriennals, presa en consideració i
autorització de la imputació a exercicis futurs.
14.
En data 12 de maig de 2017, el Consell de Govern ha acordat 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 ser un expedient amb un valor estimat superior a 500.000,00€.
15.
La despesa prevista pel contracte derivat és 296.066,15€
més
62.173,89€ en concepte d’ IVA, el que fa un total de 358.240,04€, que aniran a
càrrec de la partida pressupostària 13101 G/421A01/22700/00 dels
pressuposts generals de la CAIB i tenint en compte que el servei prestat en el mes
de desembre de 2017 serà abonat en l’anualitat de 2018 i el servei prestat en el
mes de desembre de 2018 serà abonat en l’anualitat de 2019, l’import de les
anualitats queda pressupostada de la següent manera, Any 2017; 89.560,01€,
Any 2018; 179.120,02€ i Any 2019; 89.560,01€.
16.
En data 15 de maig de 2017, es va dictar proposta de resolució, per part
del secretari general de la Conselleria d’Educació i Universitat.

17.
En data 22 de maig de 2017, es va emetre per part de la Intervenció
General informe de fiscalització prèvia limitada, de conformitat i sense
observacions.
18.
En data 24 de maig de 2017 s’ha requerit a l’empresa BRILLOSA, S.L.,
perquè en el termini de deu dies hàbils des del següent a la data de recepció del
requeriment, presentés a la Unitat Administrativa de Contractació, la
documentació justificativa de la vigència i compliment de l’assegurança de
responsabilitat civil, de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així
com de la constitució de la garantia definitiva.
19.
El licitador, un cop rebut el requeriment i dins el termini legalment
establert al respecte, ha presentat la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat
Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per
contractar, així com ha constituït la garantia definitiva.
Fonaments de dret
1. L’article 196 i següents del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP),
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la normativa de
desplegament.
2. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de Finances de la comunitat autònoma de les

Illes Balears.
Informe del Departament de Contractació
L’expedient derivat DES01 2017 1067 s’ha tramitat correctament d’acord amb la normativa
de contractació vigent, per tot això, el Departament de Contractació informa favorablement
que l’òrgan de contractació pot dictar resolució d’adjudicació del contracte derivat de
referència i autoritzar i disposar la despesa corresponent en els termes que s’especifiquen a
l’apartat següent.
Palma, 30 de maig de 2017

Vistiplau

La cap de servei d’Expedients

El cap de departament de Contractació

Francisca Martí Ballesteros

Pedro J. Moyano Marín

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1.1. Adjudicar el contracte derivat a l’empresa BRILLOSA, S.L., amb CIF
B07208176, per un import a tant alçat de 296.066,15€ més 62.173,89€ en
concepte d’ IVA, el que fa un total de 358.240,04€, que aniran a càrrec de la
partida pressupostària 13101 G/421A01/22700/00 dels pressuposts generals de la
CAIB i tenint en compte que el servei prestat en el mes de desembre de 2017 serà
abonat en l’anualitat de 2018 i el servei prestat en el mes de desembre de 2018
serà abonat en l’anualitat de 2019, l’import de les anualitats queda pressupostada
de la següent manera, Any 2017; 89.560,01€, Any 2018; 179.120,02€ i Any 2019;
89.560,01€ i amb un termini d’execució de 2 anys des de 1 de juny de 2017 o des
de la data de formalització si aquesta és posterior.
1.2. Autoritzar i disposar a favor de l’empresa BRILLOSA, S.L., amb CIF
B07208176, per un import a tant alçat de 296.066,15€ més 62.173,89€ en
concepte d’ IVA, el que fa un total de 358.240,04€, que aniran a càrrec de la
partida pressupostària dels pressuposts generals de la CAIB i amb les condicions
següents:
Partida: 13101 G/421A01/22700/00
Despesa anticipada: NO x
Despesa pluriennal: NO
Anualitats:
Any
2017
2018
2019

Import (IVA inclòs)
89.560,01€
179.120,02€
89.560,01€

SÍ
SÍ x
Partida pressupostària
13101 G/421A01/22700/00
13101 G/421A01/22700/00
13101 G/421A01/22700/00

2. Establir que els termes i les condicions definitius del contracte són els establerts als
plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques de l’Acord marc dels
serveis de neteja de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
dels ens del sector públic autonòmic CC 1/2015 AM i al plec específic del contracte
derivat.
3. Excloure de la licitació a l’empresa TOP CLEAN, S.L., 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.

4. Excloure de la licitació a l’empresa EXTERNA WORLD SERVICES, S.L., perquè no
ha superat la primera fase de la licitació, atès l’informe del responsable del
contracte del centre i vist que ha obtingut una puntuació de 5,13 punts, 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.
5. Excloure de la licitació a l’empresa BRÓCOLI, S.L., perquè no ha superat la primera
fase de la licitació, atès l’informe del responsable del contracte i vist que ha
obtingut una puntuació de 12,95 punts, 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.
6. Excloure de la licitació a l’empresa LIREBA SERVEIS INTEGRATS, S.L., perquè ha
presentat una oferta econòmica, on el preu presentat de m2/any de l’epígraf de
desinfecció, desinsectació i desratització (2,00€), supera el preu m2/any màxim
homologat per la Central de Contractació (0,20€).
7. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades en el procediment
administratiu i publicar-la al perfil del contractant, en els termes que estableix
l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Real decret legislatiu 3/2011, de 16 de novembre de 2011.
8. El contracte s’ha de formalitzar d’acord amb el que estableix l’article 198.5 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Real decret legislatiu
3/2011, de 16 de novembre de 2011.
9. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar el
recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article 40 del Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals en el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà
del dia que s’hagi tramès la notificació d’aquesta Resolució. En tot cas, l’escrit
d’interposició del recurs s’ha de presentar necessàriament en el registre de la
Conselleria d’Educació i Universitat o en el registre electrònic del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, adreçat al Tribunal Administratiu Central
de
Recursos
Contractuals
(<https://sedeminhap.gob.es/esES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx>), i s’hi ha d’adjuntar la documentació
que estableix l’article 44.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
que és la següent:

a) El document que acrediti la representació del compareixent, tret que figuri
unit a les actuacions d’un altre recurs pendent davant el mateix òrgan, cas en
què es pot sol·licitar que s’expedeixi un certificat per unir-lo al procediment.
b) El document o documents que acreditin la legitimació de l’actor quan la
tengui perquè li ha transmès un altre per herència o per qualsevol altre títol.
c) La còpia o el trasllat de l’acte exprés que sigui objecte de recurs, o indicació
de l’expedient en què s’hagi dictat o del diari oficial o perfil de contractant en
què s’hagi publicat.
d) El document o documents en què fonamenta el seu dret.
e) El justificant d’haver anunciat prèviament la interposició del recurs.
Amb caràcter previ, d’acord amb l’article 44.1 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, s’ha d’anunciar la interposició d’aquest recurs per mitjà d’un escrit que
s’ha de presentar davant el Conseller d’Educació i Universitat, en el termini establert
per interposar el recurs, i en el qual s’ha d’especificar l’acte del procediment que n’hagi
de ser objecte. No obstant això, d’acord amb l’article 17 del Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, aprovat pel Reial decret
814/2015, d’11 de setembre, la presentació de l’escrit d’interposició davant l’òrgan de
contractació produeix, a més, els efectes de l’anunci del recurs.
D’acord amb l’article 38 del Reglament dels procediments especials de revisió de
decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals, la presentació del recurs davant el Tribunal s’ha de fer per via
electrònica.
En cas que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs
contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de
l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Palma, 30 de maig de 2017
El titular de l’òrgan de Contractació

