Exp.: 2018/011026

Codi: C121 E U
Ref.: RSP/BSA

ANUNCI

Anunci de l’Ajuntament de Roses pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(Exp. 2018/011026)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Roses
b) Número d’identificació: 1715230008
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Roses
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Número d'expedient: 2018/011026

2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Roses
b) Domicili: Plaça Catalunya, 12
c) Localitat i codi postal: Roses 17480
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: +34 972252400
f) Adreça electrònica: contractacio@roses.cat
g) Adreça d'Internet del Perfil del contractant: https://www.seu-e.cat/web/roses
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Tota la documentació i informació està
disponible en el Perfil del contractant
i) Horari d’atenció: Matins de dilluns a divendres laborables de 8:00 a 14:00 hores

3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de neteja de l’escola Els Grecs
b) Admissió de pròrroga: Sí
c) Divisió en lots i nombre de lots/d’unitats: No
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d) Lloc d'execució: Roses
e) Termini d'execució: Dos anys
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi: 90919200 Servei de neteja edificis
h) Codi NUTS: ES512

4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Contracte de serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert amb tramitació subjecta a regulació harmonitzada
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No

5. Pressupost de licitació
a) Pressupost base de licitació: 100.058,95 €, sense IVA
b) Valor estimat del contracte: 254.602,26 €, sense IVA
c) Import total IVA inclòs: 121.071,33 €
d) Import total IVA exclòs: 100.058,95 €
e) IVA suportat: 21%

6. Admissió de variants: No

7. Garanties: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA)

8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: No es requereix

b) Solvència:
b.1) Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Xifra anual de negoci
Descripció: Acreditar un volum global de negocis per import igual o superior a 55.000,00 €, en
el compte de pèrdues i guanys de qualsevol dels tres últims exercicis comptables aprovats i
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dipositats en el Registre Mercantil o oficial que correspongui.

b.2) Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats
Descripció: Acreditar que l’import anual acumulat de l’any de major execució, dins dels últims
tres anys, sigui igual o superior a 50.000,00 € en l’execució de serveis de la mateixa naturalesa
a la licitada.

c) Habilitació empresarial: No es requereix

9. Criteris d’adjudicació: Diversos criteris d’adjudicació, tots de valoració automàtica.

a) Oferta econòmica: fins a un màxim de 50 punts

b) Oferta d’abrillantament anual del paviment: fins a 30 punts
b.1) Per abrillantar una superfície de 1.100 m²: 10 punts
b.2) Per abrillantar una superfície de 2.200 m²: 20 punts
b.3) Per abrillantar una superfície de 3.500 m²: 30 punts

c) Criteri de qualitat mediambiental en l’execució del servei de neteja: fins a 20 punts

c.1) Criteri de qualitat mediambiental d’utilització de productes de neteja amb etiqueta
ecològica europea: 14 punts
Es valorarà la utilització en exclusiva: volum de compra igual o superior al 70% de tots els
productes de neteja que es vagin a utilitzar en el servei de cadascú dels diferents rangs de
neteja, amb productes de neteja amb etiqueta ecològica oficial europea, i d’acord amb el
següent barem:
c.1.1) Utilització en exclusiva de productes de neteja amb etiqueta ecològica oficial en
la neteja de sòls i paviments: 4 punts.
c.1.2) Utilització en exclusiva de productes de neteja amb etiqueta ecològica oficial en
la neteja de vidres: 2 punts.
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c.1.3) Utilització en exclusiva de productes de neteja amb etiqueta ecològica oficial en
la neteja de lavabos i sanitaris: 4 punts.
c.1.4) Utilització en exclusiva de productes de neteja amb etiqueta ecològica oficial en
la neteja de portes, mobiliari i altres superfícies: 4 punts.

c.2) Criteri de qualitat mediambiental en la reposició de bens consumibles inclosos en el
contracte amb etiqueta ecològica europea, fins a un màxim de 6 punts.
c.2.1) Reposició de sabó per a mans amb etiqueta ecològica europea, amb un volum
de compra igual o superior al 60% de tot sabó de mans que el licitador subministrarà
com prestació del contracte: 3 punts.
c.2.2) Oferiment que tots els productes de paper tissú: paper higiènic i tovalloles de
paper, que el licitador subministrarà com prestació del contracte, seran productes
amb etiqueta ecològica europea: 3 punts.

10. Condicions particulars per a l’execució del contracte: Són condicions especials d’execució
del contracte les següents:

10.1. Mesures de caràcter mediambiental
Tenen la condició d’especials d’execució, el compliment de les obligacions mediambientals
imposades a la clàusula 7a. del PPT, excepte l’obligació de recollida selectiva de residus que
té la consideració d’obligació essencial.

El tècnic municipal responsable del contracte, podrà en qualsevol moment efectuar les
comprovacions que consideri oportunes per tal de verificar el compliment d’aquesta condició

10.2 Mesures de caràcter social
El contractista haurà de, al llarg de tota l'execució del contracte, abonar als treballadors
adscrits al contracte com mínim les retribucions establertes en Conveni col·lectiu de treball del
sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, d’acord amb les taules salarials en vigor i
per a la categoria del lloc de treball de que es tracti.

Exp.: 2018/011026

Atès que en aquest contracte el factor de la ma d’obra es un component essencial i el preu del
contracte s’ha establert en base a les retribucions fixades en l’esmentat Conveni, en cap cas el
salari a abonar podrà ser inferior a l’establert en les tables salarials d’aquest conveni per a la
categoria corresponent al lloc de treball corresponent.

L'incompliment d'aquesta obligació tindrà el caràcter d'essencial als efectes constituir causa
de resolució del contracte prevista en l'article 211 f) de la LCSP.

A aquests efectes, el licitador que resulti adjudicatari, haurà d’acreditar al quart mes d’inici del
contracte, mitjançant la presentació dels TC2 i dels rebuts salarials dels treballadors adscrits
al contracte corresponents al primer trimestre del contracte, l’import dels salaris abonats.

Transcorregut aquest termini, la comprovació del compliment d’aquesta condició la realitzarà
l’Ajuntament per a els mesos que determini de forma aleatòria, estant obligat el contractista a
atendre els requeriments dins del termini de 10 dies a comptar des de la recepció del
requeriment.

10.3 Altres obligacions essencials del contracte
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en
tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment
donarà lloc a la seva resolució.

L’ajuntament podrà realitzar les comprovacions que consideri oportunes per a verificar l'ús de
productes de neteja i de material consumible (sabó i material de tissú) d’etiqueta ecològica, si
s'hagués ofert i valorat per a l'adjudicació del contracte. El contractista estarà obligat en
aquest cas a presentar a l’ajuntament el llistat de productes a utilitzar: marca i l’acreditació de
la eco-etiqueta, així mateix també estarà obligat a presentar els comprovants de la compra
d'aquests productes realitzada en el trimestre anterior dins del termini de 10 dies a comptar
des de la recepció del requeriment que li formuli l’Ajuntament
compliment d’aquesta obligació mediambiental.

per a la

verificació del
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Aquestes comprovacions les realitzarà l’Ajuntament per a els trimestres que determini de
forma aleatòria, estant obligat el contractista a atendre els requeriments en termini.

10.4 Altres obligacions
- A la finalització del contracte el contractista estarà obligat a facilitar a l’Ajuntament les
condicions dels contractes laborals del personal afectat a la subrogació. En tot cas, s’han
d’aportar les llistes del personal objecte de subrogació, i s’ha d’indicar: el conveni col·lectiu
aplicable i els detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, data d’antiguitat, venciment del
contracte, salari brut anual de cada treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables als
treballadors als quals afecti la subrogació.

- El contractista respondrà dels salaris impagats als treballadors afectats per subrogació, així
com de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, fins i tot en el supòsit que es resolgui
el contracte i aquells siguin subrogats pel nou contractista, sense que en cap cas l’obligació
esmentada correspongui a aquest últim.

11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 31 d’octubre de 2019

12. ACP aplicable al contracte: No

13. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 30 dies naturals, a comptar des del dia següent al de remissió de
l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DUE). Si el termini de presentació de
les proposicions acabés en dissabte o festiu, aquest quedarà prorrogat automàticament fins al
dilluns o dia no festiu següent.

b) Documentació que cal presentar: Dos sobres (clàusula 9 del PCAP)

c) Forma de presentació: Els licitadors prepararan la documentació requerida i la presentaran
mitjançant l’eina de Sobre Digital disponible a l’adreça web del Perfil del contractant de
l’Ajuntament: www.seu-e.cat/web/roses
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14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Roses
b) Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament - Plaça Catalunya, 12 -17480 Roses
c) Data: La data es publicarà en el Perfil del contractant de l’Ajuntament
d) Hora: 12:00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic

15. Despeses d'anuncis: La licitació d’aquest contracte no compta amb despeses de
publicació.

16. Llengües per redactar ofertes o sol·licituds: En qualsevol de les 2 llengües oficials de
Catalunya, el català o el castellà

17. Recursos
a) Recurs especial en matèria de contractació, amb caràcter potestatiu, davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de 15 dies hàbils.

b) Directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos.

18. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No

Roses, a la data de la signatura electrònica
Document signat electrònicament

