
 

INFORME 

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS PER A LA 
NETEJA DE CAN MUNTANYOLA 

Fets 

En data 11 de gener de 2017, mitjançant resolució del Director de Granollers 
Mercat, s'inicia l'expedient de contractació del servei per a la neteja de Can 
Muntanyola, s'aprova el Plec de Clàusules Particulars Administratives i Tècniques 
que regulen el contracte, i es convoca la licitació mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària. 

En data 22 de febrer de 2017, finalitza el termini de presentació de proposicions.  

S'han presentat les següents empreses: 
 

Empresa Data registre Núm. Reg. D'Entrada 

NEOSER 2000, SL 21/02/17 173 

MULTIANAU, SL 21/02/17 174 

LA BRUIXA, SL 22/02/17 187 

BROCOLI, SL 22/02/17 188 

En data 24 de febrer, es reuneix la Mesa de Contractació per obrir el sobre núm. 1 
de documentació administrativa. La documentació presentada per les empreses és 
adequada i suficient. 

En data 27 de febrer, es reuneix la Mesa de Contractació en acte públic per obrir el 
sobre núm. 2 de la proposta tècnica. 

A l'informe tècnic de data 3 de març, es fa la valoració de les propostes i s'assignen 
les puntuacions següents, que depenen d'un judici de valor, sobre un màxim de 40 
punts: 
 
 

  PLICA 1 PLICA 2 PLICA 3 PLICA 4 

 PUNTS MÀX. NEOSER MULTIANAU LA BRUIXA BROCOLI 
PROGRAMA DE TREBALL 20 19 17 17 15 
ASPECTES ORGANITZATIUS 10 7 3 3 6 
MILLORES 10 7 7,5 4 3 

 40 33 27,5 24 24 
 
 
 
 
 



En data 6 de març, es reuneix la Mesa de Contractació en acte públic per obrir el 
sobre núm. 3 de la proposta econòmica. A l'informe tècnic de data 10 de març 
s'assignen les puntuacions següents, que depenen d'una fórmula matemàtica, 
sobre un total de 60 punts: 
 

  
PLICA 1 PLICA 2 PLICA 3 PLICA 4 

 
PUNTS MÀX. NEOSER MULTIANAU LA BRUIXA BROCOLI 

PROPOSTA ECONÒMICA 60 54,39 53,27 52,04 60,00 
                                                                                       60 54,39 53,27 52,04 60,00 
 
El resultat final del procés de valoració de les propostes tècniques i econòmiques és 
el següent: 
 

  
PLICA 1 PLICA 2 PLICA 3 PLICA 4 

 
PUNTS MÀX. NEOSER MULTIANAU LA BRUIXA BROCOLI 

TOTAL PUNTUACIÓ  100 87,39 80,77 76,04 84,00 

En data 10 de març de 2017, es requereix a l'empresa NEOSER 2000, SL, que 
dipositi la garantia definitiva del contracte i que presenti la documentació 
especificada al punt IV. del Plec de Clàusules Administratives.   

En data 24 de març de 2017, en el termini establert, l'empresa NEOSER 2000, 
SL, presenta tota la documentació prèvia a l’adjudicació definitiva del contracte i el 
comprovant de l’ingrés corresponent a la garantia definitiva exigida. Tota la 
documentació presentada és adequada i suficient i s’ajusta a les especificacions 
determinades en els plecs de clàusules administratives i tècniques. 

Atès que s'acredita documentalment a l'expedient que el desenvolupament del 
procediment de licitació s'ha realitzat d'acord amb el que disposen els Plecs de 
Clàusules Administratives i Particulars aprovats per a aquest contracte. 

Atès que existeix previsió per a la despesa derivada d'aquest contracte al centre de 
cost 010.NETEJA del Pressupost de Granollers Mercat de 2017. 

Es proposa,  
 
Es proposa l'adjudicació a l'empresa NEOSER 2000, SL amb CIF B61793550, el 
contracte del servei de neteja de Can Muntanyola, que presenta l’oferta que resulta 
més avantatjosa i que s'ajusta més als criteris de valoració establerts en el plec de 
clàusules administratives i tècniques del contracte, a adjudicar mitjançant 
procediment obert amb varis criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, 
per una durada de 24 mesos, amb la possibilitat de pròrroga de 12 mesos més amb 
efectes 1 d’abril de 2017, i per un import màxim de 45.537,60 euros IVA exclòs. 

 

 

Jordi Montpart López 
Coordinador tècnic Granollers Mercat 
 
Granollers, 29 de març de 2017 


