Contracte derivat de l’Acord marc dels serveis de neteja de l’Administració de
la CAIB i del sector públic autonòmic pel servei de neteja de les dependències
de la nova seu de la Conselleria d’Educació i Universitat (exp. DES01
2017/1067)
Parts
Francesc Gálvez Capellà, secretari general de la Conselleria d’Educació i
Universitat, en l’exercici de les facultats atribuïdes per delegació de
competències, segons resolució del Conseller d’ Educació i Universitat de data
19 d’octubre de 2015 (BOIB nº 156, de 27 d’octubre de 2015).
Antoni Massó Bennasar, amb DNI 43040980E, en nom i representació de
l’empresa “BRILLOSA, S.L.”, amb CIF B07208176, segons documentació
aportada per a la formalització de l’Acord marc i segons declaració
responsable de data 11 d’abril de 2017.
Antecedents
1. Per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 17
de març de 2016 es va adjudicar l’Acord marc de neteja de les dependències
del Govern Balear i dels ens que integren el sector públic autonòmic (Lot 1
Mallorca), als següents adjudicataris: Brillosa, Balimsa, Top Clean, Ingesan,
ISS, Lireba, Klüh Linaer ( actual Kle Servicios Integrales, S.L.), Brócoli,
Externa i Cisnsa.
2. El 27 d’abril de 2016 es va formalitzar l’Acord marc i es va publicar al BOE
de dia 6 de maig de 2016. El termini inicial de vigència és de dos anys a
computar des del 7 de maig de 2016 fins al dia 6 de maig de 2018. Això no
obstant, es podrà prorrogar per un termini màxim de dos anys, en dues
pròrrogues anuals consecutives.
3. 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 les dependències de la nova seu de la Conselleria d’Educació i
Universitat, 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).
4. L’oferta seleccionada, d’acord amb la forma d’avaluar els criteris
d’adjudicació establerts al plec específic, és la de l’empresa BRILLOSA, S.L.,

per un preu m2/any/sense Iva ( epígraf edifici administratiu) de 20,63€ i un
preu m2/ any /sense Iva ( epígraf desinfecció, desinsectació i desratització)
de 0,22€. La despesa prevista pel contracte derivat és de 296.066,15€ més
62.173,89€ en concepte d’ IVA, el que fa un total de 358.240,04€ ( Trescents cinquanta-vuit mil dos-cents quaranta euros amb quatre cèntims)
que aniran a càrrec de la partida pressupostària 13101
G/421A01/22700/00 dels pressuposts generals de la CAIB, distribuït en les
següents anualitats 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: Any 201789.560,01€, Any 2018- 179.120,02€ i Any 2019- 89.560,01€.
5. El dia 30 de maig de 2017, l’òrgan de contractació ha resolt adjudicar a
l’empresa BRILLOSA, S.L., el contracte derivat pel servei de neteja de les
dependències de la nova seu de la Conselleria d’Educació i Universitat, per
un import de 296.066,15€ més 62.173,89€ en concepte d’ IVA, el que fa un
total de 358.240,04€ ( Tres-cents cinquanta-vuit mil dos-cents quaranta
euros amb quatre cèntims) que aniran a càrrec de la partida pressupostària
13101 G/421A01/22700/00 dels pressuposts generals de la CAIB,
distribuït en les següents anualitats 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:
Any 2017- 89.560,01€, Any 2018- 179.120,02€ i Any 2019- 89.560,01€.
Clàusules
1. L’objecte del contracte és el servei de neteja de les dependències de la nova
seu de la Conselleria d’Educació i Universitat, d’acord amb allò que
estableix el plec específic del present contracte derivat i segons el pla de
treball ofert per l’empresa.
2. L’empresa contractista BRILLOSA, S.L., es compromet a realitzar l’objecte
del contracte amb subjecció estricta a la seva oferta i en els termes i les
condicions establertes 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 del sector
públic autonòmic (exp. CC 1/2015 AM) i al plec específic del contracte
derivat.

3. El preu del contracte és, sense l’IVA, 296.066,15€ més 62.173,89€ en
concepte d’ IVA, el que fa un total de 358.240,04€ ( Tres-cents cinquantavuit mil dos-cents quaranta euros amb quatre cèntims).
El pagament es realitzarà mitjançant la presentació de factures mensuals.
El responsable del contracte haurà de conformar la prestació del servei.
Les factures s’hauran de presentar complint, d’entre d’altres, els requisits
prevists a la Llei 25/2013, de 27 de setembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic,
en relació amb el Decret 3/2015, de 30 de gener, pel qual es regula la
facturació electrònica dels proveïdors de bens i serveis en l’àmbit de les
seves relacions amb la Comunitat Autònoma de las Illes Balears.
A la factura electrònica, i pel que fa a la Unitat Administrativa de
Contractació (UAC) de la Conselleria d’ Educació i Universitat, el codi
DIR3FACE, que haurà de constar a la factura és el següent:
OFICINA COMPTABLE

ORGAN GESTOR

UNITAT TRAMITADORA

GE0000544
GE0000544
GE0000544
A part de l’ esmentat en el paràgraf anterior, en la factura també haurà de
constar el nombre del contracte i obligatòriament les següents dades:
Òrgan de Contractació: Conseller d’Educació i Universitat.
Òrgan administratiu amb competència en matèria de comptabilitat
pública: Unitat de Gestió Econòmica de la Conselleria d’Educació i
Universitat.
Destinatari: Cap de servei d’Assumptes Generals.
Número de factura.
Data d’expedició.
Nom i llinatges, raó o denominació social tant de qui emet la factura com
del destinatari.
NIF o CIF tant de qui emet la factura com del destinatari.
Domicili tant de qui emet la factura com del destinatari.
Concepte de la factura, que haurà de fer referència a l’objecte del contracte,
així com al número d’expedient del contracte.
Tipus impositiu.
4. L’empresa BRILLOSA, S.L., es compromet a adscriure a la realització del
servei el número de treballadors/es i hores d’acord amb el pla de treball
ofert.

5. El termini d’execució de l’objecte del contracte és de 2 anys (exclosos caps
de setmana i dies festius); des del dia 1 de juny de 2017 fins dia 31 de maig
de 2019.
Si el contractista incompleix el termini d’execució per causes que se li
puguin imputar, l’òrgan de contractació pot optar per resoldre el contracte
o per imposar-li les penalitats específiques establertes a la clàusula 50 del
plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc.
6. Aquest contracte admet pròrroga de 2 anys com a màxim ( exclosos caps
de setmana i dies festius), en dues pròrrogues anuals consecutives.
7. L’empresa contractista dóna la conformitat al contingut dels 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 del sector públic autonòmic (exp. CC 1/2015 AM) i al plec
específic del present contracte derivat, aquest darrer adjunt a aquest
contracte com a annex.
8. L’empresa contractista ha constituït la garantia definitiva a favor de
l’òrgan de contractació per import de 14.803,31€ dipositada mitjançant
aval bancari a la Direcció General del Tresor i Política Financera de les Illes
Balears segons s’acredita mitjançant el resguard núm. reg. 2017/000341,
de dia 26 de maig de 2017, que s’incorpora a l’expedient.
9. En aquest contracte la modificació es permet, en les condicions següents,
amb la finalitat de permetre l’adaptació de les prestacions del contracte a
la possible variació de les dependències i la utilització de les mateixes on
s’ha de dur a terme l’objecte d’aquest contracte i d’acord amb l’article
106 del TRLCAP, es podrà modificar a l’alça o a la baixa per ampliació o
disminució de les dependències, fins a un import equivalent al 25% de
l’import del contracte.
10. La subcontractació no podrà excedir del 50% de l’import total
d’adjudicació en cadascun dels contractes derivats i, en tot cas, les
empreses subcontractades han de disposar d’una organització pròpia i
amb mitjans suficients per dur a terme l’activitat de què es tracti, sense
que en cap cas es pugui produir cessió il·legal de treballadors.
11. Seran causes de resolució d’aquest contracte derivat les previstes a l’article
223 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que

s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, les
establertes als plecs de l’Acord marc i les que específicament estableixi
l’òrgan de contractació en el plec específic del contracte derivat.
12. Extingit el contracte, no es podrà produir en cap cas la consolidació de les
persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a
personal de l’Administració contractant.
13. El contractista, amb submissió expressa a la jurisdicció contenciosa
administrativa, se sotmet en tot allò que no prevegin aquest contracte
derivat, el plec específic del contracte derivat, els plecs de prescripcions
tècniques o el de clàusules administratives particulars de l’Acord marc, als
preceptes del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, al Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no contradigui al
Reial Decret Legislatiu 3/2011, amb les especialitats establertes a la
normativa sobre contractació de la CAIB i, en general, a la resta de
disposicions vigents en matèria de contractació administrativa que siguin
aplicables a aquest contracte, com també a les normes tributàries,
laborals, de seguretat social, de prevenció de riscs laborals, d’integració
social de persones amb discapacitat, en el seu cas i a la resta de
compliment obligat.
Com a prova de conformitat, signem aquest contracte en dos exemplars.
Palma, 1 de juny de 2017
Per l’òrgan de Contractació

Per BRILLOSA, S.L.

Antoni Massó Bennasar

