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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 10 DE MAIG DE 2019

ACORDS

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

1. – (1020/18)  LOT  1  -  REBUTJAR  l’oferta  presentada  per  l’empresa  TEMPO  FACILITY
SERVICES, SLU amb NIF B66226234, incursa en presumpció de ser anormalment baixa
segons els criteris dels plecs i, per tant, excloure-la de licitació corresponent a aquest
lot, en considerar-se que les al·legacions realitzades no permeten justificar
adequadament la viabilitat de la mateixa,  segons les indicacions de l’informe efectuat
pel Departament de Logística i Manteniment que s’incorpora a l’expedient. ADJUDICAR
el  contracte  núm.  18003968L01,  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i
recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i
Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible (Lot 1: Districte de Ciutat Vella i Gerència de Recursos), per un import
màxim de 13.220.311,83 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a
SERVICIOS OPERATIVOS INTERNOS, SAU amb NIF A43057124, i d'acord amb la seva
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 13.220.311,83 € (IVA inclòs),
dels quals 10.925.877,55 € corresponen al  preu net i  2.294.434,28 € a l'IVA, sotmès a
la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posteriors al present. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament  de  la  suspensió.  REQUERIR  l’adjudicatari  l’ingrés  de  13.111,05  euros
corresponent al suport hotline i  el manteniment tant correctiu com evolutiu de
l’aplicació informàtica de connexió entre els Districtes, Gerències Municipals i l’Institut
Municipal  d’Informàtica  (en  endavant  IMI),  que  estableix  la  clàusula  20  del  plec  de
clàusules administratives respecte a aquest lot. DESIGNAR com a responsables del
contracte el Sr Albert Giné i Borràs, Cap de Departament d’Obres i Manteniment de la
Gerència de Recursos, i la Sra. Aurelia Escalante Cruces, Cap de Departament de
Recursos Interns del Districte de Ciutat Vella.LOT 2 - REBUTJAR l’oferta presentada per
l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES, SLU amb NIF B66226234, incursa en presumpció
de ser anormalment baixa, en considerar-se que les al·legacions realitzades no
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permeten justificar adequadament la viabilitat de la mateixa, segons les indicacions de
l’informe  efectuat  pel  Departament  de  Logística  i  Manteniment  que  s’incorpora  a
l’expedient;  així  com  REBUTJAR  l’oferta  presentada  per  SERVICIOS  OPERATIVOS
INTERNOS, SA amb NIF A43057124, incursa em presumpció de ser anormalment baixa
segons els criteris establerts als plecs, en haver declinat aquesta presentar les
al·legacions necessàries per justificar la viabilitat de la mateixa, i  l’oferta de l’empresa
OPTIMA FACILITY SERVICES, SL amb NIF B60124831, en no haver aportat les
justificacions requerides i, per tant, excloure les tres empreses esmentades de la
licitació. ADJUDICAR el contracte núm. 18003968L02, que té per objecte l’execució del
servei de neteja i recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als
diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de
contractació pública sostenible (Lot 2: Districte de l’Eixample), per un import màxim de
4.770.767,31 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a MULTIANAU,
SL amb NIF B50819507, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta
més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec
a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un
import  de  4.770.767,31  €  (IVA  inclòs),  dels  quals  3.942.782,90  €  corresponen  al  preu
net  i  827.984,41  €  a  l'IVA,  sotmès  a  la  condició  suspensiva  d'existència  de  crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors al present. FIXAR l'import de la
garantia definitiva en 197.139,15 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a
la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió.  REQUERIR  l’adjudicatari  l’ingrés  de  4.731,34  euros  corresponent  al  suport
hotline  i  el  manteniment  tant  correctiu  com  evolutiu  de  l’aplicació  informàtica  de
connexió entre els  Districtes,  Gerències Municipals  i  l’Institut  Municipal  d’Informàtica,
que estableix la clàusula 20 del plec de clàusules administratives respecte a aquest lot.
DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Júlia Almansa i Diez, Cap del
Departament de Recursos Interns del Districte de l’Eixample.LOT 3 - REBUTJAR l’oferta
presentada per les empreses OPTIMA FACILITY SERVICES, SL amb NIF B60124831 i
SERVICIOS OPERATIVOS INTERNOS, SAU amb NIF A43057124, incurses en presumpció
de ser anormalment baixa segons els criteris establerts als plecs, i, per tant, excloure-
les de la licitació, en no haver aportat les justificacions requerides. ADJUDICAR el
contracte  núm.  18003968L03,  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i
recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i
Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible (Lot 3: Districte de Sants), per un import màxim de 4.634.047,41 euros (IVA
inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l'expedient a MULTISERVEIS NDAVANT, SL amb
NIF B60579240, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més
avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import
de  4.634.047,41  €  (IVA  inclòs),  dels  quals  3.829.791,25  €  corresponen  al  preu  net  i
804.256,16  €  a  l'IVA,  sotmès  a  la  condició  suspensiva  d'existència  de  crèdit  adequat  i
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suficient en el/s pressupost/os posteriors al present. FORMALITZAR el contracte en el
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. REQUERIR l’adjudicatari
l’ingrés  de  4.595,75  euros  corresponent  al  suport  hotline  i  el  manteniment  tant
correctiu  com  evolutiu  de  l’aplicació  informàtica  de  connexió  entre  els  Districtes,
Gerències  Municipals  i  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  (en  endavant  IMI),  que
estableix la clàusula 20 del plec de clàusules administratives respecte a aquest lot.
DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Neus Roig i Teixidó, Cap del
Departament de Recursos Interns del Districte de Sants-Montjuïc.LOT 4 - REBUTJAR
l’oferta  presentada  per  l’empresa  SERVICIOS  OPERATIVOS  INTERNOS,  SAU  amb  NIF
A43057124, incursa en presumpció de ser anormalment baixa segons els criteris
establerts als plecs, i, per tant, excloure-la de la licitació, en no haver aportat les
justificacions requerides. ADJUDICAR el contracte núm. 18003968L04, que té per
objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i  recollida  selectiva  dels  edificis  i  locals
municipals  adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,
amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 4: Gerència de Drets Socials i
Districte de les Corts), per un import màxim de 6.665.843,79 euros (IVA inclòs), i en
funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient a MULTISERVEIS NDAVANT, SL amb NIF
B60579240, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més
avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import
de  6.665.843,79  €  (IVA  inclòs),  dels  quals  5.508.961,80  €  corresponen  al  preu  net  i
1.156.881,99 € a l'IVA, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os posteriors al present. FORMALITZAR el contracte en el
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. REQUERIR l’adjudicatari
l’ingrés  de  6.610,75  €  euros  corresponent  al  suport  hotline  i  el  manteniment  tant
correctiu  com  evolutiu  de  l’aplicació  informàtica  de  connexió  entre  els  Districtes,
Gerències  Municipals  i  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  (en  endavant  IMI),  que
estableix la clàusula 20 del plec de clàusules administratives respecte a aquest lot.
DESIGNAR com a responsables del contracte la Sra. Joana Soler i Moya, Cap de
Departament de Recursos Interns del Districte de les Corts i el Sr. Óscar Marín Fraile,
Cap de Departament de Logística i infraestructures de la Gerència de Drets Socials.LOT
5  -  REBUTJAR  l’oferta  presentada  per  l’empresa  TEMPO  FACILITY  SERVICES,  SLU  amb
NIF B66226234, incursa en presumpció de ser anormalment baixa segons els criteris
dels plecs i, per tant, excloure-la de licitació corresponent a aquest lot, en considerar-
se que les al·legacions realitzades no permeten justificar adequadament la viabilitat de
la mateixa, segons les indicacions de l’informe efectuat pel Departament de Logística i
Manteniment  que  s’incorpora  a  l’expedient.  ADJUDICAR  el  contracte  núm.
18003968L05,  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i  recollida  selectiva
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dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de
l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública  sostenible  (Lot  5:
Districte de Sarrià-Sant Gervasi i Gerència de Seguretat i Prevenció), per un import
màxim de 8.796.347,41 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a
OPTIMA FACILITY SERVICES, SL amb NIF B60124831, i d'acord amb la seva proposició,
en ser considerada l'oferta més avantatjosa.  DISPOSAR a favor de l'adjudicatari
l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en
aquest  mateix  document  amb  un  import  de  8.796.347,41  €  (IVA  inclòs),  dels  quals
7.269.708,59 €  corresponen al  preu net  i  1.526.638,82 €  a  l'IVA,  sotmès a  la  condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors al
present. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar
del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió. REQUERIR l’adjudicatari l’ingrés de 8.723,65 € euros corresponent al suport
hotline  i  el  manteniment  tant  correctiu  com  evolutiu  de  l’aplicació  informàtica  de
connexió  entre  els  Districtes,  Gerències  Municipals  i  l’Institut  Municipal  d’Informàtica
(en endavant IMI), que estableix la clàusula 20 del plec de clàusules administratives
respecte a aquest lot. DESIGNAR com a responsables del contracte el Sr. Eric Pintor
González, Cap Departament de Logística i Infraestructures de la Gerència de Seguretat
i Prevenció i el Sr. Jordi Aguilar Montferrer, Cap de Departament de Recursos Interns
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.LOT 6 - REBUTJAR les ofertes presentades per les
empreses TEMPO FACILITY SERVICES, SLU amb NIF B66226234 i LA BRUIXA NETEGES
GENERALS I MANTENIMENTS, SL amb NIF B61399408, incurses en presumpció de ser
anormalment baixa i, per tant, excloure-les de licitació corresponent a aquest lot, en
considerar-se que les al·legacions realitzades no permeten justificar adequadament la
viabilitat de les mateixes segons les indicacions de l’informe efectuat pel Departament
de Logística  i  Manteniment  que s’incorpora  a  l’expedient  i,  en  el  cas  de l’empresa  LA
BRUIXA  NETEGES  GENERALS  I  MANTENIMENTS,  SL,  a  més  de  l’anterior,  en  haver-se
presentat  les  al·legacions  fora  del  termini  indicat.  REBUTJAR  l’oferta  presentada  per
l’empresa  SERVICIOS  OPERATIVOS  INTERNOS,  SAU  amb  NIF  A43057124,  incursa  en
presumpció de ser anormalment baixa segons els criteris establerts als plecs, i, per
tant, excloure-la de la licitació, en no haver aportat les justificacions requerides.
REBUTJAR  l’oferta  presentada  per  l’empresa  OPTIMA  FACILITY  SERVICES,  SL  amb  NIF
B60124831, incursa em presumpció de ser anormalment baixa segons els criteris
establerts als plecs, en no haver aportat les justificacions requerides i, per tant,
excloure-la de la licitació. ADJUDICAR el contracte núm. 18003968L06, que té per
objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i  recollida  selectiva  dels  edificis  i  locals
municipals  adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,
amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 6: Districte de Gràcia i Gerència
d’Ecologia  Urbana),  per  un  import  màxim  de  5.308.424,14  euros  (IVA  inclòs),  i  en
funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient a MULTISERVEIS NDAVANT, SL amb NIF
B60579240, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient
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en el/s pressupost/os posteriors al present. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari
l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en
aquest  mateix  document  amb  un  import  de  5.308.424,14  €  (IVA  inclòs),  dels  quals
4.387.127,38  €  corresponen  al  preu  net  i  921.296,76  €  a  l'IVA.  FORMALITZAR  el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
REQUERIR l’adjudicatari  l’ingrés de 5.264,55 euros corresponent al  suport  hotline i  el
manteniment tant correctiu com evolutiu de l’aplicació informàtica de connexió entre
els  Districtes,  Gerències  Municipals  i  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  (en  endavant
IMI), que estableix la clàusula 20 del plec de clàusules administratives respecte a
aquest lot. DESIGNAR com a responsables del contracte el Sr. Cristòfol Querol Lacarte,
Cap de Departament de Logística i  Gestió d’Edificis de la Gerència d’Ecologia Urbana i
el Sr. Sr. Josep Ribas i Garriga, Cap de Departament de Recursos Interns del Districte de
Gràcia.LOT 7 - REBUTJAR l’oferta presentada per l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES,
SLU amb NIF B66226234, incursa en presumpció de ser anormalment baixa i, per tant,
excloure-la de licitació corresponent a aquest lot, en considerar-se que les al·legacions
realitzades no permeten justificar adequadament la viabilitat de la mateixa, segons les
indicacions  de  l’informe  efectuat  pel  Departament  de  Logística  i  Manteniment  que
s’incorpora  a  l’expedient.   REBUTJAR  l’oferta  presentada  per  l’empresa  SERVICIOS
OPERATIVOS INTERNOS, SAU amb NIF A43057124, incursa en presumpció de ser
anormalment baixa segons els criteris establerts als plecs, i, per tant, excloure-la de la
licitació, en no haver aportat les justificacions requerides. ADJUDICAR el contracte
núm.  18003968L07,  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i  recollida
selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de
l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública  sostenible  (Lot  7:
Districte d’Horta i Guinardó), per un import màxim de 4.217.878,65 euros (IVA inclòs), i
en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient a OPTIMA FACILITY SERVICES, SL amb NIF
B60124831, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més
avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import
de  4.217.878,65  €  (IVA  inclòs),  dels  quals  3.485.850,12  €  corresponen  al  preu  net  i
732.028,53  €  a  l'IVA,  sotmès  a  la  condició  suspensiva  d'existència  de  crèdit  adequat  i
suficient en el/s pressupost/os posteriors al present. FORMALITZAR el contracte en el
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. REQUERIR l’adjudicatari
l’ingrés  de  4.183,02  euros  corresponent  al  suport  hotline  i  el  manteniment  tant
correctiu  com  evolutiu  de  l’aplicació  informàtica  de  connexió  entre  els  Districtes,
Gerències  Municipals  i  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  (en  endavant  IMI),  que
estableix la clàusula 20 del plec de clàusules administratives respecte a aquest lot.
DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr Sr. Francesc Muñoz Ibañez, Cap de
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Departament  de  Recursos  Interns  del  Districte  d’Horta-Guinardó.LOT  8  -  REBUTJAR
l’oferta  presentada  per  SERVICIOS  OPERATIVOS  INTERNOS,  SA  amb  NIF  A43057124,
incursa en presumpció de anormalment baixa segons els criteris dels plecs i, per tant,
excloure-la de la licitació, en haver declinat aquesta presentar les al·legacions
necessàries  per  justificar  la  viabilitat  de la  mateixa.  REBUTJAR l’oferta  presentada per
l’empresa OPTIMA FACILITY SERVICES, SL amb NIF B60124831, incursa em presumpció
de ser anormalment baixa segons els criteris establerts als plecs, en no haver aportat
les justificacions requerides i, per tant, excloure-la de la licitació. ADJUDICAR el
contracte  núm.  18003968L08,  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i
recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i
Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible (Lot 8: Districte de Nou Barris), per un import màxim de 4.652.892,03 euros
(IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l'expedient a BROCOLI, SL amb NIF B29778651, i
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR
a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de
4.652.892,03  €  (IVA  inclòs),  dels  quals  3.845.365,31  €  corresponen  al  preu  net  i
807.526,72  €  a  l'IVA,  sotmès  a  la  condició  suspensiva  d'existència  de  crèdit  adequat  i
suficient en el/s pressupost/os posteriors al present.  FORMALITZAR el contracte en el
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. REQUERIR l’adjudicatari
l’ingrés  de  4.614,44  euros  corresponent  al  suport  hotline  i  el  manteniment  tant
correctiu  com  evolutiu  de  l’aplicació  informàtica  de  connexió  entre  els  Districtes,
Gerències  Municipals  i  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  (en  endavant  IMI),  que
estableix la clàusula 20 del plec de clàusules administratives respecte a aquest lot.
DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Francesc J. Pera Soriano,  Cap de
Departament de Recursos Interns del Districte de Nou Barris.LOT 9 - REBUTJAR les
ofertes presentades per les empreses TEMPO FACILITY SERVICES, SLU amb NIF
B66226234 i LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, SL amb NIF
B61399408, incurses en presumpció de ser anormalment baixa i, per tant, excloure-les
de licitació corresponent a aquest lot, en considerar-se que les al·legacions realitzades
no permeten justificar adequadament la viabilitat de les mateixes, segons les
indicacions  de  l’informe  efectuat  pel  Departament  de  Logística  i  Manteniment  que
s’incorpora  a  l’expedient  i,  a  més,  en  el  cas  de  l’empresa  LA  BRUIXA  NETEGES
GENERALS I MANTENIMENTS, SL, haver-se presentat les al·legacions fora del termini
indicat.  REBUTJAR l’oferta presentada per SERVICIOS OPERATIVOS INTERNOS, SA amb
NIF A43057124, incursa en presumpció de anormalment baixa segons els criteris dels
plecs i, per tant, excloure-la de la licitació, en haver declinat aquesta presentar les
al·legacions necessàries per justificar la viabilitat de la mateixa. ADJUDICAR el
contracte  núm.  18003968L09,  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i
recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i
Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible (Lot 9: Districte de Sant Andreu), per un import màxim de 4.875.107,54
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euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a OPTIMA FACILITY
SERVICES, SL amb NIF B60124831, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada
l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat
amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document
amb un import  de 4.875.107,54 € (IVA inclòs),  dels  quals  4.029.014,49 € corresponen
al  preu  net  i  846.093,05  €  a  l'IVA,   sotmès  a  la  condició  suspensiva  d'existència  de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors al present. FORMALITZAR el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
REQUERIR l’adjudicatari  l’ingrés de 4.834,82 euros corresponent al  suport  hotline i  el
manteniment tant correctiu com evolutiu de l’aplicació informàtica de connexió entre
els  Districtes,  Gerències  Municipals  i  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  (en  endavant
IMI), que estableix la clàusula 20 del plec de clàusules administratives respecte a
aquest lot. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Àngela Muñoz i Guillen,
Cap de Departament de Recursos Interns del Districte de Sant Andreu.LOT 10 -
REBUTJAR  l’oferta  presentada  per  SERVICIOS  OPERATIVOS  INTERNOS,  SA  amb  NIF
A43057124, incursa en presumpció de anormalment baixa segons els criteris dels plecs
i, per tant, excloure-la de la licitació, en haver declinat aquesta presentar les
al·legacions  necessàries  per  justificar  la  viabilitat  de  la  mateixa.  REBUTJAR  l’oferta
presentada per l’empresa OPTIMA FACILITY SERVICES, SL amb NIF B60124831, incursa
em presumpció de ser anormalment baixa segons els criteris establerts als plecs, i, per
tant, excloure-la de la licitació, en no haver aportat les justificacions requerides.
ADJUDICAR el contracte núm. 18003968L10, que té per objecte l’execució del servei de
neteja i recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents
Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació
pública sostenible (Lot 10: Districte de Sant Martí), per un import màxim de
6.109.022,44 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a TEMPO
FACILITY SERVICES, SLU amb NIF B66226234, i d'acord amb la seva proposició, en ser
considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada
quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix
document  amb  un  import  de  6.109.022,44  €  (IVA  inclòs),  dels  quals  5.048.778,87  €
corresponen  al  preu  net  i  1.060.243,57  €  a  l'IVA,  sotmès  a  la  condició  suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors al present.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 252.438,94 euros i RETENIR la garantia
definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament  de  la  suspensió.  REQUERIR  l’adjudicatari  l’ingrés  de  6.058,53  euros
corresponent al suport hotline i  el manteniment tant correctiu com evolutiu de
l’aplicació informàtica de connexió entre els Districtes, Gerències Municipals i l’Institut
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Municipal  d’Informàtica  (en  endavant  IMI),  que  estableix  la  clàusula  20  del  plec  de
clàusules administratives respecte a aquest lot. DESIGNAR com a responsable del
contracte a la Sra. Anna Garrido i Oliver, Cap del Departament de Recursos Interns del
Districte de Sant Martí.

2. – (892/18) (LOT 1) EXCLOURE del LOT 1 de la licitació que té per objecte el manteniment
dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències
municipals  adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona
pels anys 2019-2021, amb núm. de contracte 18003448L01 a les empreses  OPTIMA
TECHNICAL SERVICES, SA (amb NIF A08821415);  COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, SA (amb NIF A60470127); TECNOCONTROL SERVICIOS, SA (amb NIF
A28815322);  UTE ACCIONA FACILITY SERVICES, SA i JOSE ANTONIO ROMERO POLO,
SAU; UTE CPI INTEGRATED SERVICES, SA i COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS
INDUSTRIALES, SAU i VALORIZA  FACILITIES,SAU (amb NIF A83709873)    en no haver
obtingut  la  seva  oferta,  aplicant  els  criteris  d’adjudicació  avaluables  mitjançant  judici
de valor, la puntuació mínima de vint punts requerida segons el previst a la clàusula 10
del plec de clàusules administratives; EXCLOURE del lot del contracte esmentat a les
empreses AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, SLU (amb NIF B25426867);
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU (amb NIF A58142639); IMESAPI, SA  (amb NIF
A28010478); UTE API MOVILIDAD, SA i ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE,SA per
no haver justificat suficientment les ofertes que es consideraven presumptament
anormals o desproporcionades segons els límits previstos a la clàusula 10 del plec de
clàusules  administratives  particulars  que  regeix  la  present  licitació  d’acord  amb  el
procediment  establert  a  l’article  149  de  la  LCSP;  ADJUDICAR  el  lot  del  contracte
esmentat  per un import màxim de 6.4746.804,86 euros (IVA inclòs), i en funció dels
preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l'expedient a la UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF.LOT 1 CON amb NIF
U67421511 i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient
en el/s pressupost/os posteriors al present; DISPOSAR a favor de l'adjudicatari
l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en
aquest  mateix  document  amb  un  import  de  6.4746.804,86  €  (IVA  inclòs),  dels  quals
5.575.871,82  €  corresponen  al  preu  net  i  1.170.933,04  €  a  l'IVA;  FORMALITZAR  el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió;
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Albert Giné i Borràs, en relació a la
Gerència de Recursos i al Sr. Eduardo Valencoso Burillo, en relació al Districte de Ciutat
Vella. (LOT 2) EXCLOURE del LOT 2 de la licitació que té per objecte el manteniment
dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències
municipals  adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona
pels anys 2019-2021, amb núm. de contracte 18003448L02 a les empreses  OPTIMA
TECHNICAL SERVICES, SA (amb NIF A08821415); COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, SA (amb NIF A60470127); AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, SLU
(amb NIF B25426867); TECNOCONTROL SERVICIOS, SA (amb NIF A28815322);  UTE
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ACCIONA FACILITY SERVICES, SA i JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU; UTE
OSERMA1992 OBRES Y SERVEIS, SL i GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL; UTE
CPI INTEGRATED SERVICES, SA i COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS
INDUSTRIALES, SAU i VALORIZA  FACILITIES, SAU (amb NIF A83709873)  en no haver
obtingut  la  seva  oferta,  aplicant  els  criteris  d’adjudicació  avaluables  mitjançant  judici
de valor, la puntuació mínima de vint punts requerida segons el previst a la clàusula 10
del plec de clàusules administratives; ADJUDICAR el lot del contracte esmentat  per un
import màxim de 6.193.586,22 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts,
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a
la IMESAPI, SA amb NIF A28010478  i d'acord amb la seva proposició, en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors al present; DISPOSAR a favor
de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen  en  aquest  mateix  document  amb  un  import  de  6.193.586,22€  (IVA  inclòs),
dels  quals  5.118.666,30  €  corresponen  al  preu  net  i  1.074.919,92  €  a  l'IVA;
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió; DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Óscar Marín Fraile, en
relació a la Gerència de Drets Social i al Sr. Ricardo Nieves Garceran, en relació al
Districte de l’Eixample. (LOT 3) EXCLOURE del LOT 3 de la licitació que té per objecte el
manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i
dependències  municipals  adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament
de Barcelona pels anys 2019-2021, amb núm. de contracte 18003448L03 a les
empreses  OPTIMA TECHNICAL SERVICES, SA (amb NIF A08821415);  COMSA SERVICE
FACILITY MANAGEMENT, SA (amb NIF A60470127); TECNOCONTROL SERVICIOS, SA
(amb NIF A28815322);  UTE FCC MEDIO AMBIENTE, SA i FCC INDUSTRIAL E
INFRAESTRUCTURAS ENERGÈTICAS, SA;  UTE ACCIONA FACILITY SERVICES, SA i JOSE
ANTONIO ROMERO POLO, SAU i VALORIZA  FACILITIES,SAU (amb NIF 83709873) en no
haver  obtingut  la  seva  oferta,  aplicant  els  criteris  d’adjudicació  avaluables  mitjançant
judici de valor, la puntuació mínima de vint punts requerida segons el previst a la
clàusula 10 del plec de clàusules administratives; EXCLOURE del lot del contracte
esmentat a les empreses CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU (amb NIF
A58142639); IMESAPI, SA (amb NIF A28010478), UTE ACSA, OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS- IFL GESTIÓN, SL per no haver justificat suficientment les ofertes
que es consideraven presumptament anormals o desproporcionades segons els límits
previstos a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la
present  licitació  d’acord  amb  el  procediment  establert  a  l’article  149  de  la  LCSP;
ADJUDICAR el lot del contracte esmentat  per un import màxim de 4.755.069,55 euros
(IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l'expedient a la UTE API MOVILIDAD, SA i
ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE,SA amb NIF U88376264  i d'acord amb la seva
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors al
present; DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les
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partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import
de  4.755.069,55  €  (IVA  inclòs),  dels  quals  3.929.809,55  €  corresponen  al  preu  net  i
825.260,00 € a l'IVA; FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a
la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió; DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Eric Pintor González, en
relació a la Gerència de Seguretat i Prevenció i al Sr. Cristòfol Querol Lacarte, en
relació a la Gerència d’Ecologia Urbana. (LOT 4) EXCLOURE del LOT 4 de la licitació que
té per objecte el manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels
edificis i dependències municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de
l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021, amb núm. de contracte 18003448L04
a les empreses  SERVICIOS OPERATIVOS INTERNOS, SAU (amb NIF A43057124); COMSA
SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SA (amb NIF A60470127); UTE ACCIONA FACILITY
SERVICES, SA i JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU i VALORIZA  FACILITIES,SAU (amb
NIF A83709873) en no haver obtingut la seva oferta,  aplicant els criteris d’adjudicació
avaluables mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de vint punts requerida
segons el previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives; EXCLOURE del
lot del contracte esmentat a les empreses CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU
(amb  NIF  A58142639);  per  no  haver  justificat  suficientment  l’  oferta  que  es
considerava presumptament anormal o desproporcionada segons els límits previstos a
la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la present
licitació d’acord amb el procediment establert a l’article 149 de la LCSP; ADJUDICAR el
lot del contracte esmentat  per un import màxim de 3.725.104,73 euros (IVA inclòs), i
en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient a la SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, SL
amb NIF B61563169 i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient
en el/s pressupost/os posteriors al present; DISPOSAR a favor de l'adjudicatari
l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en
aquest  mateix  document  amb  un  import  de  3.725.104,73  €  (IVA  inclòs),  dels  quals
3.078.598,94  €  corresponen  al  preu  net  i  646.505,79  €  a  l'IVA;  FORMALITZAR  el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió;
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Antoni Toscano González, en relació
al Districte de Sants-Montjuïc i a la Sra. Eva Maria Julian Garcia, en relació al Districte
de les Corts. (LOT 5) EXCLOURE del LOT 5 de la licitació que té per objecte el
manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i
dependències  municipals  adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament
de Barcelona pels anys 2019-2021, amb núm. de contracte 18003448L05 a les
empreses  SERVICIOS OPERATIVOS INTERNOS, SAU  (amb NIF A43057124); COMSA
SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SA (amb NIF A60470127); UTE ACCIONA FACILITY
SERVICES, SA i JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU i VALORIZA  FACILITIES,SAU (amb
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NIF A83709873) en no haver obtingut la seva oferta,  aplicant els criteris d’adjudicació
avaluables mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de vint punts requerida
segons el previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives; EXCLOURE del
lot del contracte esmentat a les empreses  AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, SLU
(amb NIF B25426867); UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS- IFL GESTIÓN, SL; UTE
API MOVILIDAD, SA- ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE,SA per no haver justificat
suficientment les ofertes que es consideraven presumptament anormals o
desproporcionades segons els límits previstos a la clàusula 10 del plec de clàusules
administratives  particulars  que regeix  la  present  licitació  d’acord  amb el  procediment
establert  a  l’article  149  de  la  LCSP;  ADJUDICAR  el  lot  del  contracte  esmentat   per  un
import màxim de 3.015.253,00 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts,
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a
la UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF.LOT 5 CON amb NIF U67421529 i d'acord amb la seva
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors al
present; DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import
de  3.015.253,00  €  (IVA  inclòs),  dels  quals  2.491.944,63  €  corresponen  al  preu  net  i
523.308,37 € a l'IVA; FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a
la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió; DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sr. Jordi Fargas Soler, en
relació al Districte de Sarrià-Sant Gervasi i a la Sra. Josefina Abascal Rovira, en relació
al Districte de Gràcia. (LOT 6) EXCLOURE del LOT 6 de la licitació que té per objecte el
manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i
dependències  municipals  adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament
de Barcelona pels anys 2019-2021, amb núm. de contracte 18003448L06 a les
empreses UTE API MOVILIDAD, SA i ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE,SA;
OPTIMA TECHNICAL SERVICES, SA (amb NIF A08821415);  COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, SA (amb NIF A60470127); TECNOCONTROL SERVICIOS, SA (amb NIF
A28815322); UTE ACCIONA FACILITY SERVICES, SA i JOSE ANTONIO ROMERO POLO,
SAU; VALORIZA  FACILITIES,SAU (amb NIF A83709873) i IMESAPI, SA  (amb NIF
A28010478)  en  no  haver  obtingut  la  seva  oferta,  aplicant  els  criteris  d’adjudicació
avaluables mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de vint punts requerida
segons el previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives; EXCLOURE del
lot del contracte esmentat a les empreses SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, SL
(amb NIF B61563169); CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU (amb NIF A58142639);
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, SLU (amb NIF B25426867) per no haver
justificat suficientment les ofertes que es consideraven presumptament anormals o
desproporcionades segons els límits previstos a la clàusula 10 del plec de clàusules
administratives  particulars  que regeix  la  present  licitació  d’acord  amb el  procediment
establert  a  l’article  149  de  la  LCSP;  ADJUDICAR  el  lot  del  contracte  esmentat   per  un
import màxim de 5.738.009,01 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts,
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a
la UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF.LOT 6 CON amb NIF U67421552 i d'acord amb la seva
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proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors al
present; DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import
de  5.738.009,01  €  (IVA  inclòs),  dels  quals  4.742.156,22  €  corresponen  al  preu  net  i
995.852,80 € a l'IVA; FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a
la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió; DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Carmen Castaño
González,  en  relació  al  Districte  d’Horta-Guinardó  i  al  Sr.  Ramon  Casanovas  Mínguez,
Districte de Nou Barris. (LOT 7) EXCLOURE del LOT 7 de la licitació que té per objecte el
manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i
dependències  municipals  adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament
de Barcelona pels anys 2019-2021, amb núm. de contracte 18003448L07 a les
empreses  OPTIMA TECHNICAL SERVICES, SA (amb NIF A08821415); COMSA SERVICE
FACILITY MANAGEMENT, SA (amb NIF A60470127); TECNOCONTROL SERVICIOS, SA
(amb NIF A28815322); UTE ACCIONA FACILITY SERVICES, SA i JOSE ANTONIO ROMERO
POLO, SAU; UTE CPI INTEGRATED SERVICES, SA i COPISA PROYECTOS Y
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES, SAU i VALORIZA  FACILITIES,SAU (amb NIF
A83709873)  en  no   haver  obtingut  la  seva  oferta,  aplicant  els  criteris  d’adjudicació
avaluables mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de vint punts requerida
segons el previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives; EXCLOURE del
lot del contracte esmentat a les empreses IMESAPI, SA (amb NIF  A28010478); UTE
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS i IFL GESTIÓN, SL per no haver justificat
suficientment les ofertes que es consideraven presumptament anormals o
desproporcionades segons els límits previstos a la clàusula 10 del plec de clàusules
administratives  particulars  que regeix  la  present  licitació  d’acord  amb el  procediment
establert  a  l’article  149  de  la  LCSP;  ADJUDICAR  el  lot  del  contracte  esmentat   per  un
import màxim de 6.540.068,34 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts,
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a
la SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, SL amb NIF B61563169 i d'acord amb la seva
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors al
present; DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import
de  6.540.068,34  €  (IVA  inclòs),  dels  quals  5.405.015,15  €  corresponen  al  preu  net  i
1.135.053,19  €  a  l'IVA;  FORMALITZAR  el  contracte  en  el  termini  màxim  de  5  dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió; DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra.
Mireia Rossell Potau, en relació al Districte de Sant Andreu i al Sr. Jordi Segués Planes,
en relació al Districte de Sant Martí.
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