
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER LA ES PROCEDEIX A L’OBERTURA DEL
SOBRE C I PER LA QUAL ES PROPOSA  L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE
L’INSTITUT VALL D’HEBRON

Reunits els membres de la Mesa de Contractació del servei de neteja de l’Institut Vall d’Hebron i
una vegada examinades les proposicions econòmiques de les empreses admeses (sobre C), la
Mesa procedeix a valorar el preu ofert en el Sobre C, tant per cada hora de netejadora, com per
hora d’especialista, sense IVA, d'acord amb  la  fórmula següent del PCAP:

Preu més econòmic x  (punts)   3

Oferta a valorar

ACORDS:

1. S’acorda establir per unanimitat, un cop valorades les ofertes econòmiques, les puntuació
total de les empreses, d’acord amb el quadre de puntuacions següent:

Empreses
Puntuació
Memòria
Tècnica

Puntuació
Oferta

Econòmica

Puntuació
TOTAL

NDAVANT 41,00 53,36 94,36
OHL-INGESAN 29,40 55,00 84,40

2. Es proposa que es requereixi a l’empresa NDAVANT,  que ha presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa, per a què, dins del termini de 10 dies hàbils, comptadors des del següent de
la rebuda del requeriment, presenti la garantia definitiva.

3. Revisada  la  documentació  del  sobre  A  s’observa  que  NDAVANT ja  ha  presentat   la
documentació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.

4. En cas que el licitador abans esmentat (NDAVANT) presenti la garantia definitiva, proposar
l’adjudicació del contracte al seu favor i un termini d’execució de 01/1/2018 a 21/12/2018 amb
els següents preus oferts (IVA exclòs):

Preu Hora Operària: 14,80 € abans IVA
Preu Hora Especialista: 15,50 € abans IVA

La qual cosa es fa constar a: Barcelona, catorze de desembre del dos mil disset

President de la Mesa de Contractació Secretaria
Jordi Comellas Blanchart Purificació Silva Iglesias

Vocal 1 Vocal 2
Luz Marina Cruz Rocha María Antonia Bienvenido Domínguez

Vocal 3
Purificación Cabrerizo Delgado
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