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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE B 

 

  

 
Denominació: SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS D’ACORD AMB 
CRITERIS DE SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL I CONDICIONS DE 
CARACTER SOCIAL I AMB SUBJECCIÓ AL RÈGIM DE REGULARITZACIÓ 
HARMONITZADA, 3 LOTS (Exp. 11/2017) 
 

Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris  
 
Preu base màxim de licitació:  és el preu per hora de servei ordinari i extraordinari de 
treballador de neteja, incloses tasques d’especialista, i que és el següent per cada un dels 
lots: 
 

 

 

     Preu /hora  
    (sense IVA) 21% IVA 

Preu/hora 
 (IVA inclòs) 

Lot 1 edif. Escolars i educatius 14,14 € 2,97 € 17,11 € 

Lot 2 edif. Administratius i culturals 14,23 € 2,99 € 17,22 € 

Lot 3 edif. esportius 14,73 € 3,09 € 17,82 € 

 

 
Lloc: Secretaria 

Data: 9 de maig de 2017 

Horari: 12:00 a 12:30 hores 

 
Assistents: 

President de la Mesa:  

Pedro Rosselló Cerdà 
 

Vocals: 

 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 

 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
 Isabel Febrer Gelabert, delegada de contractació 

 

Secretària de la Mesa: 
Catalina Rosa Pons Taberner 

 

Assisteix la Sra. Inmaculada Perez en representació segons manifesta de la mercantil SAMYL 
SL 

 

Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és procedir a l’obertura del sobre B de les pliques admeses que conté la 

proposició econòmica  i proposició tècnica dels criteris d’adjudicació avaluables de forma 

automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules, amb el següent resultat: 
 

Per la secretària de la Mesa es dona lectura d eles millores ofertades respecte als criteris 

d’adjudicació núms. 2, 3, 4, 5 i 6 del PCA 

 
 
 



LOT 1 
 
Criteri 1 Per rebaixa del preu unitari màxim de licitació. Fins a 31 punts 
 

Tipus licitació sense IVA:  Lot 1 edificis escolars i educatius: 14,14 euros 

 
 
LICITADOR OFERTA SENSE IVA 

SAMYL SL 13,06 euros  

BALIMSA 14,12 euros 

EULEN SA 13,25 euros 

 

Els tres licitadors declaren que per a l’elaboració de l’oferta econòmica han tingut en compte el 

que estableix el conveni col· lectiu que és aplicable a aquest contracte sobre el salari base, el 
complement d’antiguitat, la resta de costs laborals i de Seguretat Social i altres de la prestació 

del contracte. I que  el conveni col· lectiu que els resulta d’aplicació és el de les Illes Balears 

 

La Mesa procedeix a comprovar si hi ha qualque oferta que es trobi en principi en baixa 
temerària, resultant que no n’hi ha cap i passa a realitzar la valoració dels criteris d’adjudicació 

amb el següent resultat: 

 

LICITADOR OFERTA SENSE IVA PUNTS 

SAMYL SL 13,06 euros  20,00 

BALIMSA 14,12 euros 0,37 

EULEN SA 13,25 euros 16,48 

 
 

LOT 2  
 

Criteri 1 Per rebaixa del preu unitari màxim de licitació. Fins a 31 punts 
 

Tipus licitació sense IVA: Lot 2 edificis administratius i culturals: 14,23 euros 

 
 
LICITADOR OFERTA SENSE IVA 

SAMYL SL 13,49 euros  

EULEN SA 14,17 euros 

 

Els dos licitadors declaren que per a l’elaboració de l’oferta econòmica han tingut en compte el 

que estableix el conveni col· lectiu que és aplicable a aquest contracte sobre el salari base, el 
complement d’antiguitat, la resta de costs laborals i de Seguretat Social i altres de la prestació 

del contracte. I que  el conveni col· lectiu que els resulta d’aplicació és el de les Illes Balears 

 

La Mesa procedeix a comprovar si hi ha qualque oferta que es trobi en principi en baixa 
temerària, resultant que no n’hi ha cap i passa a realitzar la valoració dels criteris d’adjudicació 

amb el següent resultat: 

 

LICITADOR OFERTA SENSE IVA PUNTS 

SAMYL SL 13,49 euros  20,00 

EULEN SA 14,17 euros 1,62 

 



 
 
 
LOT 3  
 

Criteri 1 Per rebaixa del preu unitari màxim de licitació. Fins a 31 punts 
 

Tipus licitació sense IVA: Lot 3 edificis esportius: 14,73 euros 

 
LICITADOR OFERTA SENSE IVA 

SAMYL SL 13,51 euros 

EULEN SA 12,49 euros 

 

Els dos licitadors declaren que per a l’elaboració de l’oferta econòmica han tingut en compte el 
que estableix el conveni col· lectiu que és aplicable a aquest contracte sobre el salari base, el 

complement d’antiguitat, la resta de costs laborals i de Seguretat Social i altres de la prestació 

del contracte. I que  el conveni col· lectiu que els resulta d’aplicació és el de les Illes Balears 
 

La Mesa procedeix a comprovar si hi ha qualque oferta que es trobi en principi en baixa 

temerària, resultant que no n’hi ha cap i passa a realitzar la valoració dels criteris d’adjudicació 

amb el següent resultat: 
 

LICITADOR OFERTA SENSE IVA PUNTS 

SAMYL SL 13,51 euros 10,89 

EULEN SA 12,49 euros 20,00 

 

La Mesa per unanimitat acorda sol· licitar informe al tècnic de medi ambient perquè informe 

sobre la valoració dels criteris 2, 3, 4, 5 i 6. 
 

El president  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 

 

La secretària    El president    Els vocals 


