ACTE PÚBLIC D’OBERTURA SOBRE C: 25 de maig de 2021 a les 10:00 hores
PROCEDIMENT OBERT: Servei de neteja al Centre Residencial d’Acció Educativa CRAE El Calamot a Cornellà de Llobregat,
dependent de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
EXPEDIENT NÚM.: BE 2021 1589
IMPORT SORTIDA: 20.763,15 € (sense IVA)
EMPRESA: IKIWI LIMPIEZA SL
PUNTUACIÓ: 7.55

OFERTA ECONÒMICA
PREU HORA
(màxim 18,58 €)

IMPORT TOTAL

17,30

19.332,75

protecció individuals (EPI)
mínim 5 hores



COMPROMÍS SUPERVISIÓ
realitzar una
reunió quinzenal
SI

en l’ús dels equips de

SI

COMPROMIS
d’increment retributiu per al
personal % preu salaris

NO

SI



NO



(màxim valorable de 3h)

1 h 30 min.

COMPROMÍS FORMACIÓ
en neteja i manteniment en neteja i tractament
de terres
de superfícies
mínim 10 hores
mínim 10 hores
SI

del personal en un temps màxim de

NO



70,32

en riscos laborals
en el sector neteja
mínim 10 hores

COMPROMÍS
Cobertura de contingències extraordinàries

NO

SI



NO

en neteja de vidres
mínim 5 hores

SI



NO

en maneig d’equips i
maquinària de neteja
mínim 10 hores
SI



NO

EMPRESA: TECNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACION SA (TESCO)
PUNTUACIÓ: 17.00

OFERTA ECONÒMICA
PREU HORA
(màxim 18,58 €)

IMPORT TOTAL

17.56

19.623,03 *

protecció individuals (EPI)
mínim 5 hores


*

COMPROMÍS SUPERVISIÓ
realitzar una
reunió quinzenal
SI

en l’ús dels equips de

SI

COMPROMIS
d’increment retributiu per al
personal % preu salaris

NO

SI



NO

del personal en un temps màxim de

NO

(màxim valorable de 3h)



83

en riscos laborals
en el sector neteja
mínim 10 hores

COMPROMÍS
Cobertura de contingències extraordinàries

30 min.

COMPROMÍS FORMACIÓ
en neteja i manteniment en neteja i tractament
de terres
de superfícies
mínim 10 hores
mínim 10 hores
SI



NO

SI



NO

en neteja de vidres
mínim 5 hores

SI



NO

en maneig d’equips i
maquinària de neteja
mínim 10 hores
SI

NO



L’empresa ha ofertat un preu toral de 19.621,03 €, aplicant la fórmula del preu hora per les hores del servei, l’import correcte és
el que apareix en el requadre.

EMPRESA: SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA SL (SERVINET)
PUNTUACIÓ: 22.00

OFERTA ECONÒMICA
PREU HORA
(màxim 18,58 €)

IMPORT TOTAL

15,28

17.075,40

protecció individuals (EPI)
mínim 5 hores



COMPROMÍS SUPERVISIÓ
realitzar una
reunió quinzenal
SI

en l’ús dels equips de

SI

COMPROMIS
d’increment retributiu per al
personal % preu salaris

NO

SI



NO

del personal en un temps màxim de

NO

(màxim valorable de 3h)



90

en riscos laborals
en el sector neteja
mínim 10 hores

COMPROMÍS
Cobertura de contingències extraordinàries

0,5 hores

COMPROMÍS FORMACIÓ
en neteja i manteniment en neteja i tractament
de terres
de superfícies
mínim 10 hores
mínim 10 hores
SI



NO

SI



NO

en neteja de vidres
mínim 5 hores

SI



NO

en maneig d’equips i
maquinària de neteja
mínim 10 hores
SI



NO

EMPRESA: NETEGES BISBAL SLU
PUNTUACIÓ: 0.00
OFERTA ECONÒMICA
PREU HORA
(màxim 18,58 €)

IMPORT TOTAL

17,95

20.059,125

protecció individuals (EPI)
mínim 5 hores



COMPROMÍS SUPERVISIÓ
realitzar una
reunió quinzenal
SI

en l’ús dels equips de

SI

COMPROMIS
d’increment retributiu per al
personal % preu salaris

NO

SI



NO

del personal en un temps màxim de

NO

(màxim valorable de 3h)



67

en riscos laborals
en el sector neteja
mínim 10 hores

COMPROMÍS
Cobertura de contingències extraordinàries

1,5 hores

COMPROMÍS FORMACIÓ
en neteja i manteniment en neteja i tractament
de terres
de superfícies
mínim 10 hores
mínim 10 hores
SI



NO

SI

en neteja de vidres
mínim 5 hores

NO

SI





NO

en maneig d’equips i
maquinària de neteja
mínim 10 hores
SI

NO



