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INFORME-PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ
Àrea o Servei: Administració i Organització
Responsable del contracte: Antonio Peñas Zamora, tècnic responsable de manteniment
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 390744 BT54V-MJOFK-6KIC0 DC854EE5B8577B7CD97B59D20BB734235139294E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorXaloc

RESUM OBJECTE:
Servei de neteja de les oficines territorials de XALOC.
TIPUS CONTRACTE:
PROCEDIMENT:
TRAMITACIÓ:

 Obra
 Servei
 Negociat  Obert
 Ordinària  Urgent

 Subministrament

 Privat

 Mixt

Data d’inici previst: 4 d’octubre de 2021
1. ANTECEDENTS i JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
El dia 3 d’octubre de 2021 finalitza la vigència de l’actual contracte del servei de neteja de les
dependències de XALOC, per la qual cosa procedeix iniciar nou procediment de contractació.
Les dependències que han de ser objecte del contracte són la seu central de XALOC i les oficines
territorials de l’organisme a Salt, L’Escala, Roses i Cassà de la Selva.
2. INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
La necessitat de contractar aquest servei es justifica per la pròpia naturalesa de la prestació, és a dir,
les prestacions objecte de contractació requereixen de recursos humans i materials adequats de què
XALOC no disposa, i és necessari que es prestin per tal de mantenir en condicions òptimes de
salubritat i higiene les instal·lacions que utilitza l’organisme als diferents indrets de la demarcació de
Girona.
3. OBJECTE
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de neteja a la seu central i oficines territorials
de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC), organisme autònom de la Diputació de Girona,
d’acord amb les especificacions del plec de prescripcions tècniques.
4. JUSTIFICACIÓ DE LA TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT EMPRAT
Aquest contracte es tramitarà com un contracte administratiu de serveis, mitjançant procediment obert
amb diversos criteris d’adjudicació, estant subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb la
normativa contractual aplicable.
5. DURADA
Es proposa la contractació del servei tingui una durada inicial d’un any, amb inici el 4 d’octubre de
2021 i amb possibilitat de pròrroga d’any a any, fins a tres anualitats més.
6. IMPORT
El sistema de determinació del preu del contracte és el de preus unitaris màxims, en funció de les
modalitats del servei de neteja descrits en el PPT:
1
2
3

Concepte
Hora neteja ordinària
Hora neteja extraordinària
Hora especialista

Import
18,06 €
31,61 €
18,79 €

IVA
3,79 €
6,64 €
3,95 €

Total
21,85 €
38,25 €
22,74 €
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El preu definitiu de contracte serà el que resulti d'aplicar els preus unitaris que l'adjudicatari hagi fet
constar en la seva oferta pel volum d’hores previstes de servei per la durada inicial del contracte (1
any) en funció de les previsions del PPT.
Pressupost base de licitació: 125.513,27 euros
Import IVA:
26.357,79 euros
Total:
151.871,05 euros
La distribució de l’import del contracte per anualitats és la següent:
Exercici

•

Preu

IVA

Import total

2021

31.378,32

6.589,45

37.967,76

2022

94.134,95

19.768,34

113.903,29

Total:

125.513,27

26.357,79

151.871,05

Justificar la no divisió en lots:

Es contempla el servei de neteja com un servei integral, que requereix d’un únic operador, per tal que
se n‘asseguri una prestació uniforme i la coordinació en les seves diferents modalitats i dependències.
Per tant, no es preveu la divisió del contracte en lots ja que la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l’objecte d’aquest contracte en dificultaria la correcta execució des del punt
de vista tècnic (art. 99.3 LCSP).
7. ADMISSIÓ DE VARIANTS. ART 142 LCSP
No.
8. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
30 9200 22700, Neteja
9. TERMINI DE GARANTIA
Per la naturalesa del contracte el termini de garantia coincideix amb el termini d’execució del
contracte. La garantia definitiva no es tornarà fins que no hagi estat complert satisfactòriament el
contracte.
10. SOLVÈNCIA I ALTRES CONDICIONS
_Habilitació empresarial: No s’escau.
_Solvència Tècnica
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o professional de
l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i
fiabilitat, que s’haurà d’acreditar pels mitjans següents:
_Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixin l’objecte del contracte, realitzats en els últims tres anys i en els quals s’indiqui l’import, la
data i el destinatari, públic o privat. El requisit mínim de solvència serà que l’import acumulat del millor
any d’execució ha de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.
Import mínim solvència tècnica o professional: 105.431,15 euros
_Adscripció de mitjans: No s’escau.
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11. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
En aquesta licitació es preveuen una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en la millor relació
qualitat-preu, que s’estableixen d’acord amb criteris econòmics i qualitatius:
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 390744 BT54V-MJOFK-6KIC0 DC854EE5B8577B7CD97B59D20BB734235139294E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorXaloc

_Criteris de valoració avaluables de forma objectiva (fins a 70 punts)
Criteri 1.1 Baixa dels preus unitaris (64 punts)
Els licitadors poden oferir millores en els preus unitaris màxims establerts. La puntuació total d’aquest
apartat (fins a 64 punts) serà el resultat de la suma dels punts que cadascun dels licitadors obtingui a
partir de la valoració que es realitzi dels preus unitaris del servei de neteja (sense IVA), d’acord amb
el següent:
1.1.a

Preu hora ordinària netejador/a (dintre horari ordinari)
Preu unitari màxim: 18,06€/hora
Ponderació: fins a 52 punts

1.1.b

Preu hora especialista en horari ordinari
Preu unitari màxim: 18,79€/hora
Ponderació: fins a 10 punts

1.1.c

Preu hora extraordinària netejador/a (fora de l’horari ordinari i festius)
Preu unitari màxim: 31,61€/hora
Ponderació: fins a 2 punts

Per calcular la puntuació de cadascuna de les modalitats del servei de neteja establertes (1.1.a, 1.1.b
i 1.1.c) s’assignarà la màxima puntuació prevista en cada subapartat a l’oferta que presenti el preu
més baix i la resta de propostes es valoraran d’acord amb la següent fórmula:
Puntuació màxima segons tipologia * (preu de licitació del tipus – preu de l’oferta que es puntua)/(preu
de licitació del tipus – preu de l’oferta més econòmica)
Les propostes presentades pels licitadors hauran d'assolir la totalitat dels serveis inclosos en la
contractació per als quals s'hagi determinat un preu unitari màxim de sortida. S'exclouran les ofertes
que no s'ajustin a aquesta condició; és a dir que no presentin oferta per a tots i cadascun dels preus
unitaris, per considerar-se una oferta incompleta.
Si un preu unitari ofertat és superior al preu unitari de licitació, la totalitat de la proposició rebutjada.
Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris màxims fixats com a
tipus de licitació (IVA exclòs) amb 2 decimals. En cas que en algun preu unitari hi faltin decimals,
s'entendrà que aquests són igual a zero. No s’admetrà qualsevol altre símbol (guions, paraules, etc.)
que no siguin numèrics. Qualsevol altre símbol que no sigui numèric, s’interpretarà en el sentit que no
s’ofereix un preu unitari i l’oferta serà rebutjada per incompleta.
Criteri 1.2 Altres criteris de valoració objectiva (6 punts)
Altres millores del servei sense cost addicional:
1.2.a) Bossa d’hores (4 punts)
La puntuació s’atorgarà en funció del nombre anual d’hores (de neteja ordinària gratuïta) que
s’ofereixi:
- Fins a 15 hores anuals: 2 punts
- Fins a 30 hores anuals: 4 punts
1.2.b) Dotació de dispensadors, contenidors higiènics i papereres (2 punts)
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D’acord amb el que preveu el punt 3.3.3 del PPT, s’atorgaran 2 punts al licitador que es comprometi a
subministrar i col·locar dispensadors, contenidors higiènics i papereres, de qualitat similar o superior
als existents, quan sigui necessari amb motiu d’avaria, trencament, noves oficines, etc. A la
finalització del contracte, els aparells passant a ser propietat de XALOC.
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 390744 BT54V-MJOFK-6KIC0 DC854EE5B8577B7CD97B59D20BB734235139294E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorXaloc

_Criteris de valoració avaluables de forma subjectiva (fins a 30 punts)
Es valorarà mitjançant judici de valor la presentació d’una Memòria tècnica explicativa de
l’organització dels serveis objecte del contracte, en funció de les especificacions del PPT que
regeixen aquest contracte i segons els següents apartats. No serà objecte de valoració la mera
descripció de requisits d’execució del servei contemplats en el PPT.
La Memòria tècnica ha de tenir un nombre màxim de VUIT pàgines. Les pàgines seran a una sola
cara. En cas contrari es computarà com una pàgina més. Tot allò que excedeixi del nombre de
pàgines establert no serà objecte de valoració.
El contingut de la Memòria Tècnica ha de ser el següent:
Criteri 2.1 Pla de treball i metodologia (20 punts)
L’estructura del Pla de Treball ha de ser la següent:
2.1.a) Mitjans Humans (fins a 8 punts)
Estructura i distribució dels recursos humans (tenint en compte les hores i freqüències establertes en
el plec tècnic). Pla d’organització del servei. Incorporació de solucions innovadores en la planificació
de treball i metodologia pel desenvolupament del servei, programació, gestió i operativa, organitzativa
i tècnica del servei: concreció i planificació dels treballs dels operaris especialistes. Coordinació i
responsable del servei, dedicació i funcions. Gestió de la seguretat i salut.
2.1.b) Mitjans Materials (fins a 5 punts)
Relació i descripció dels productes i consumibles que s’utilitzaran en la prestació del servei. Es
valoraran especialment els productes que comportin avantatges en les condicions de prestació del
servei (la fitxa tècnica de seguretat de cada producte serà presentada posteriorment, només per
l’empresa que sigui proposada com adjudicatària). Aparells ambientadors a col·locar a l’edifici de
serveis centrals. Tractament dels residus.
2.1.c) Sistema de Comunicació i resolució d’urgències i incidències (fins a 4 punts)
Descripció detallada dels mecanismes previstos per l’empresa per a la comunicació d’incidències
entre l’empresa i l’organisme i per a la seva resolució.
2.1.d) Control de qualitat del servei (fins a 3 punts)
Es valoraran els indicadors, la periodicitat dels informes i altres mesures per al millor control de la
qualitat del servei. Establiment i aplicació d’un mètode de verificació de la qualitat del servei
Criteri 2.2 Servei de control d’horaris i presència de treballadors/es (fins a 10 punts)
Descripció detallada i Planning d’implantació del sistema informàtic de control horari (SICH) que
s’emprarà, que validi la presència dels treballadors/ores en totes i cadascuna de les instal·lacions
objecte de neteja. Aquest aplicatiu haurà de complir amb els requisits mínims que s’estableixen en la
clàusula 2.2.3 d’aquest plec. Les proposicions que no contemplin un sistema de control de presència
amb les exigències que s’estableixen en els plecs seran rebutjades. Es valorarà que l’aplicació
informàtica tingui millors prestacions que les mínimes exigides en el PPT.
Per a cadascun dels apartats de la Memòria tècnica que han de ser objecte de valoració, la puntuació
s’atorgarà de la manera següent:
- 0% del total de punts del criteri: l’òrgan de contractació considera que els elements oferts
que no s’ajusten gens al criteri o no es presenta documentació suficient per a valorar-lo
- 25% del total de punts del criteri: l’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera insuficient al criteri
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50% del total de punts del criteri: l’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera suficient al criteri.
75% del total de punts del criteri: l’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera notable al criteri
100% del total de punts del criteri: l’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera excel·lent al criteri

12. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
 NO s’admeten

 SI s’admeten

S’admeten les modificacions per un màxim del 20% del preu del contracte.
Causes:
_La posada en servei de noves oficines territorials o la supressió d’alguna de les existents.
_Canvis d’ubicació de les oficines on s’executa el servei, que comportin una modificació de la seva
situació geogràfica dins de la província de Girona, els espais a netejar i/o un augment o disminució de
les hores inicialment previstes.
_Increment o decrement de la freqüència de prestació el servei degut a les necessitats de
l’organisme.
•

Increment d’unitats fins a un 10%: Sí

13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. Art. 202 LCSP
Tota la documentació, publicitat, imatge o materials hauran d’utilitzar un ús no sexista del llenguatge,
evitant qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i fomentar una imatge
amb valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat, coresponsabilitat i pluralitat en els rols i
identitats de gènere.
14. PAGAMENT DEL PREU. Art. 198 LCSP
El contractista emetrà una factura mensual en la qual es desglossarà, detalladament i per centres de
treball, el nombre de treballadors destinats a cada centre, la categoria del netejador/a o especialista (i
d’hores extraordinàries, si se n’han fet), els dies i les hores realitats en cada centre, el preu unitari,
l’impost sobre el valor afegit i l’import total.
La tramitació del pagament d’aquesta facturació s’efectuarà mensualment, per mes vençuts, prèvia
conformitat del responsable del contracte, i d’acord amb els preus unitaris oferts i amb el serveis
efectivament prestats. En cada factura es detallarà el servei facturat, el nombre d’hores realitzades, el
preu unitari d’aplicació, l’IVA i l’import total.
15. SUBCONTRACTACIÓ. Art. 215 LCSP
El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d’aquest
contracte, d’acord amb el que s’estableix en l’article 215 de la LCSP.
16.

PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE. Art. 192 LCSP:

Les penalitzacions seran imposades per l'òrgan de contractació amb proposta prèvia de la persona
responsable del contracte, essent efectives en la forma i els termes que preveu en els articles 192 i
193 de la LCSP, d’acord amb el següent el PCAP i el següent:
_Quan es doni algun dels supòsits qualificats com a molt greus, la penalització a aplicar serà de 3.001
a 6.000 euros, sens perjudici de la possibilitat de resolució del contracte per part de Xaloc, de
conformitat amb allò disposat a l’article 192.2 de La LCSP.
_Quan es doni algun dels supòsits qualificats com a greus: la penalització a aplicar serà de 1.001 a
3.000 euros.
_Quan es doni algun dels supòsits qualificats com a lleus: la penalització a aplicar serà de fins a
1.000 euros.
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Altres penalitzacions específiques:
Transcorregut el termini establert en el PT per a la implantació total i efectiva del SICH, 30 dies hàbils
a comptar des de l’inici de la prestació del servei, s’imposarà una penalització de 100,00 euros per
cada dia hàbil de retard.
17.

DETERMINACIÓ DE LES OBLIGACIONS ESSENCIALS CONTRACTE. Art. 211.f) LCSP:

Es consideren obligacions contractuals essencials obligacions relatives a l’adscripció de mitjans i les
que s’estableixen en les clàusules tercera, quarta, cinquena i sisena del plec de prescripcions
tècniques particulars.
Girona, en la data que consta a la signatura electrònica

Documents adjunts:
En negociat: s’adjunta relació d’empreses a convidar (Mínim de 3 empreses,
indicant: nom i adreça postal mínim), excepte en supòsit del 168 LCSP
S’adjunta Plec de Prescripcions Tècniques
S’adjunta Projecte d’obra i certificat de la seva aprovació
Operacions prèvies comptables RC

