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ANUNCI
de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte del servei neteja i desinfecció dels edificis, dependències i locals municipals
de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 2020/11542/1408).

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
b) Número d’identificació: 807710007.
a) c) Dependència que tramita l’expedient: Unitat Juridicoadministrativa de l'Àmbit de
Territori i Sostenibilitat
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d’expedient: 2020/11542/1408
2.- Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
b) Domicili: Plaça Santa Magdalena, 5-6
c) Localitat i codi postal: Esplugues de Llobregat, CP: 08950
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 93 371 33 50
f) Adreça electrònica: htarres@esplugues.cat
g) Adreça d’internet del perfil del contractant: perfil del contractant
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 16/02/2021, a les 14:00 hores.
3.- Objecte del contracte:
a) Descripció: servei neteja i desinfecció dels edificis, dependències i locals
municipals de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat
b) Admissió de pròrroga: Si
c) Divisió en lots i número de lots/unitats: No
d) Lloc d’execució: Esplugues de Llobregat
e) Termini d’execució: El contracte tindrà una durada de dos anys. El termini
començarà a comptar des de la formalització del contracte o des de la data
fixada en el document contractual. En tot cas, la data d’inici de la prestació del
subministrament es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 35.1.g) LCSP
f) Establiment d’un acord marc: No
g) Codi CPV:90911200-8
h) Codi NUTS: ES511
4.- Tramitació i procediment:
a)
b)
c)
d)

Tipus d’expedient: servei
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No
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e) S’aplica una subhasta electrònica: No
f) Lots:No
5.- Pressupost de la licitació:
a) Valor estimat del contracte 7.624.104,03 €, IVA exclòs
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties:
Garantia provisional (3% del pressupost del contracte, IVA exclòs): NO
Garantia definitiva (5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs): SÍ
Garantia complementària (màxim el 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs): NO
8.- Requisits específics del contractista:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

a. De capacitat:
Estan facultades per subscriure el contracte les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar,
d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les
prohibicions de contractar recollides a l’article 71 del mateix text legal, que acreditin la
solvència o classificació que es demana en aquest Plec; i que gaudeixin de l’habilitació
empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o
prestació que constitueix l’objecte del contracte.

Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin
compreses dins les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses
licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.

b. De classificació:
No s’exigeix classificació. Tanmateix, alternativament, l’empresari podrà
acreditar els requisits de solvència
mitjançant la presentació de la
documentació acreditativa d’estar en possessió de les següents classificacions
empresarials:
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

U

1

5

c. De solvència:

•

Solvència econòmica i financera (article 87 LCSP)

La solvència econòmica i financera podrà acreditar-se per un o més dels
mitjans assenyalats en l’article 87 de la LCSP, si bé, obligatòriament, haurà de
presentar:
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Solvència mínima: per participar en aquesta licitació cal que l’empresa:
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1- Acreditar una xifra de negocis igual o superior a 1,5 cops del
valor anual del contracte (import mínim: 1.999.831,90 €, IVA
exclòs, agafant com a referència l’anualitat de l’any 2021 del
contracte) referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data
de presentació de les proposicions o en funció de les dates de
constitució o d'inici d'activitats de l'empresa.
2- Disposar durant el temps de vigència del contracte, en cas de ser
adjudicatària, d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
derivada dels seus treballs amb una cobertura, com a mínim de
600.000,00 euros.
En cas de no disposar d’una pòlissa amb aquesta cobertura en el
moment de presentació de l’oferta, caldrà presentar un compromís
escrit de disposar-la durant el temps de vigència del contracte, en
cas de ser adjudicatària
•

Solvència professional o tècnica (article 90 LCSP)
Mitjans d’acreditació: 90.1.a) LCSP:
- Relació de la realització de serveis efectuats de la mateixa naturalesa o similar
que els que constitueixen I’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els
tres últims anys, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o
privat.
Solvència mínima: Per participar en aquesta licitació:
1. S’haurà d’acreditar almenys 5 serveis mitjançant certificats emesos per client
públic o privat d’un servei de neteja d’edificis de característiques similars. Es
considerarà similar si la seva anualitat mitjana és superior a 1.613.197,77
euros, iva inclòs. Aquest import es refereix a serveis individuals i únics, no a
la suma de diferents serveis similars d’un import inferior amb la finalitat
d’arribar a l’exigència d’aquest import mínim.

Aquests serveis s’hauran d’haver executat amb clients públics o privats,
en el transcurs dels últims tres anys.
La realització de l’activitat declarada haurà d’haver estat executada per
l’empresa licitadora.
S’haurà d’avalar amb la presentació de certificats de bona execució, en
relació als serveis més importants, quan el destinatari sigui una entitat
del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant
certificat expedit per aquest i a falta de certificat d’aquest, mitjançant
una declaració del licitador, acompanyada dels documents originals
signats electrònicament o còpies autèntiques del mateix o còpies
escanejades signades pel licitador que acreditin de manera fefaent la
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realització de la prestació o les dades indicades en la declaració
responsable.
D’acord amb el que estableix l’article 90.4 de la LCSP les empreses de
nova creació, que són les que tenen una antiguitat inferior a cinc anys,
no és necessari que acreditin la seva solvència tècnica mitjançant la
relació de contractes realitzats de naturalesa igual o similar als que
constitueixen l’objecte del contracte, sinó que podran acreditar la seva
solvència per mitjà d’algun dels mitjans a la qual es refereix les lletres
b) a i) de l’article 90.4 de al LCSP.
90.1.e) LCSP:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

- Indicació del persona tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a
l’empresa, participants en el contracte.

Solvència mínima: Per participar en aquesta licitació:

o Currículum vitae del tècnic assignat al contracte d’acord a
l’especificat als plecs de condicions del responsable del contracte
de la empresa.
o Obligació de disposar de la UNE EN ISO 14001, al ser un
contracte en el que l'impacte ambiental és un vector clau i
l'organització dels processos de l'empresa indicats en la norma
UNE contribuirà a la seva reducció. Disposar del certificat
garanteix que l'empresa optimitzarà la gestió de recursos i
residus, reduint els impactes ambientals negatius derivats de la
seva activitat i d'aquells riscs associats a situacions accidentals.
90.1.h) LCSP:
- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà
per a l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’adjuntarà la
documentació acreditativa pertinent quan li sigui requerit pels serveis
dependents de l’òrgan de contractació.

Solvència mínima: Per participar en aquesta licitació:

1. Relació de maquinària i vehicles que s’assignaran a la contracta.
S’acreditarà mitjançant la presentació d'una còpia del permís de
circulació, fitxa tècnica o document acreditatiu de la propietat dels
vehicles i maquinària de que disposi i vinculi a l'execució del contracte.
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2. Compromís de llogar la maquinària i materials necessaris per
l’execució del contracte que no sigui de propietat per complir amb totes
les prescripcions del plec tècnic
3. Compromís de disposar del magatzem (de propietat i lloguer) a menys
de 20 km de distància
4. Compromís de presència al lloc en cas d’actuació urgent o
d’emergència en menys d’una hora

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional es
reconeixen plens efectes jurídics a les dades que consten en el certificat d’inscripció al
Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb
el que determina la disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, del
Parlament de Catalunya, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, i al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de les Administracions Publiques, en els termes establerts en la LCSP.

Altres:
Les empreses hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte:
9.- Criteris d’adjudicació: Clàusula 14 PCAP

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
relació qualitat-preu seran els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
CRITERIS DE VALORACIÓ AMB JUDICI DE VALOR (SOBRE B) – 49
PUNTS
A LA MILLOR PROPOSTA TÈCNICA. 34 PUNTS
La puntuació del projecte tècnic es repartirà d’acord al següent:

•

Programa de treball per la neteja de dependències, amb l’adequació de
l’operativa del servei als requisits del plec d’acord als projectes tècnics resumits
presentats per cada dependència........................... Fins a 24 punts

•

Programa de treball per la neteja del CEM de CAN VIDALET amb l’adequació
de l’operativa del servei als requisits del plec d’acord al projecte tècnic resumit
presentat per aquesta dependència dependència........................... Fins a 10
punts

Els criteris que es tindran en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa seran els que s’indiquen a continuació:
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Programa de treball de les dependències (24 punts)

•

L’aportació de més equipament específic i maquinària respecte dels mínims
indicats al plec. En aquest apartat es farà la justificació dels millors rendiments
de neteja mitjançant el plantejament de procediments de neteja mecanitzats.
Alguns exemples podrien ser la inclusió de més motomopes, vehicles pels
especialistes, fregadores de diferents mides, hidroinjectores, maquines
rotatives, bufadores, aparells elevadors, maquines rotatives, d’aigua a pressió,
etc...8 punts

•

L’equipament del personal de base, indicant quins elements poden millorar la
eficiència i autonomia dels/les netejadors/es i justificant el perquè. 3 punts

•

La gestió dels residus tant de les fraccions de selectiva com de fraccions
especials de residus, com a tòners i tintes, piles i bateries, i altres a definir,
especificant la seva extensió i àmbit, aportació de bujols de diferents fraccions i
contenidors de recollida selectiva diferents mides específics en les diferents
dependencies. 5 punts

•

A la millor proposta de neteja de cobertes i desguassos de les dependències
indicades al plec tècnic. Es valorarà les propostes que aconsegueixin,
mitjançant una major tecnificació i assignació de recursos disposar de major
rendiment i per tant, major freqüència de neteja d’aquests elements. 5 punts

•

La presentació d’un pla de formació pels treballadors adscrits, que inclogui
millores més enllà de les obligacions genèriques legals, d’aquest plec de
condicions en:
o
o
o
o

Fixació d’objectius
Contingut
Planificació
Hores de formació anual per a cada treballador/a

3 punts
Programa de treball del CEM Can Vidalet (10 punts)

•

L’aportació de més equipament específic i maquinària respecte dels mínims
indicats al plec específicament per aquesta dependència. En aquest apartat es
farà la justificació dels millors rendiments de neteja mitjançant el plantejament
de procediments de neteja mecanitzats. Alguns exemples podrien ser la
inclusió de més motomopes, vehicles pels especialistes, fregadores de
diferents mides, hidroinjectores, maquines rotatives, bufadores, aparells
elevadors, maquines rotatives, d’aigua a pressió, etc...6 punts
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•

L’equipament del personal de base, específicament per aquesta dependència,
indicant quins elements poden millorar la eficiència i autonomia del/de les
netejadors/es i justificant el perquè. 1 punts

•

La gestió dels residus tant de les fraccions de selectiva com de fraccions
especials de residus, específicament per aquesta dependència, com a tòners i
tintes, piles i bateries, i altres a definir, especificant la seva extensió i àmbit,
aportació de bujols de diferents fraccions i contenidors de recollida selectiva
diferents mides específics en les diferents dependencies. 1 punts

•

A la millor proposta de neteja de cobertes i desguassos de les dependències
indicades al plec tècnic. Es valorarà les propostes que aconsegueixin,
mitjançant una major tecnificació i assignació de recursos disposar de major
rendiment i per tant, major freqüència de neteja d’aquests elements. 2 punts

En el cas de que l’Ajuntament decideixi no implantar alguna de les millores
proposades en la oferta es podrà descomptar el seu valor econòmic (a justificar
en el moment de fer el descompte) de les successives certificacions fins a la
finalització del contracte.

A LA MILLOR PROPOSTA D’AMBIENTALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
3 PUNTS
A l’empresa que realitzi la millor proposta d’ambientalització del contracte.
En quant a l’estalvi energètic es valorarà especialment:

•

La configuració de rutes en els edificis per reduir les zones il·luminades i
climatitzades mentre es realitza el servei de neteja, així com la distribució
d’horaris per ajustar-se a les hores amb il·luminació natural. a la proposta de
supervisió de que es realitzen i apliques les mesures d’estalvi.

•

Maquinaria més eficient, que utilitzin motors d’última generació accionat amb
electricitat o bateries recarregables.

•

Disposar de sistemes economitzadors d’aigua especialment en la maquinaria
utilitzada com fregadores, equips d’aigua a pressió, etc).

També es valoraran les propostes de les empreses destinades a millorar el
comportament ambiental del contracte referit a la resta d’apartats del punt 7 del plec
tècnic, fent esment especial a la reducció d’embalatges, reducció de les afectacions a
la xarxa de recollida d’aigües, ús de productes no contaminants, propostes que s’han
de justificar adequadament.
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A LA MILLOR PROPOSTA D’INFORMATITZACIÓ DEL SERVEI. 3 PUNTS
A l’empresa que realitzi la millor proposta d’informatització del servei, atenent als
requisits plantejats en el plec.
Es valorarà especialment:

•
•
•

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

•

La integració del sistema amb el control de qualitat del servei
Les possibilitats de comunicació, exportació i explotació de dades
Les capacitats d’explotació de les dades del sistema, incloent la generació
d’informes de seguiment del servei i d’altres necessaris per tal de fer el
seguiment de la contracta
La integració del sistema de control de presència i la generació dels informes
de seguiment necessaris per tal de fer les certificacions mensuals. Es valorarà
especialment la capacitat del sistema per tal de reportar les absències en
temps real als responsables municipals del contracte.

A LA MILLOR PROPOSTA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT EN LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI. 3 PUNTS
A l’empresa que faci la millor proposta d’autocontrol de qualitat. Es valoraran els
següents criteris:
•
•
•

Determinació dels criteris de supervisió del grau de neteja el més objectivables
possible
La determinació de les proves a realitzar per tal de valorar l’estat de neteja
Els recursos propis que el contractista dedicarà a garantir la qualitat en la
prestació del servei

PROPOSTA PER AL SERVEI D’ACCIÓ INMEDIATA O D’EMERGÈNCIA.
3 PUNTS
A l’empresa que realitzi la millor proposta operativa per al servei d’emergència. Es
valorarà especialment:

•
•
•

L’aportació de més personal per als casos d’emergència i el seu grau
d’especialització
L’aportació de més mitjans materials i maquinària que es posarien
immediatament a disposició de la contracta en casos especials o
d’emergència.
A l’aportació d’un Pla d’emergències per aquests casos, detallant la
planificació operativa del servei associada.

PROPOSTA DE MESURES I ACCIONS A EMPENDRE DAVANT
SITUACIONS DE RISC EPIDEMIOLOGIC O PANDÈMIES.

3 PUNTS

A l’empresa que realitzi la millor proposta operativa per al servei en cas de situacions
d’alarma amb motiu de riscos epidemiològics o declaracions de pandèmia social . Es
valorarà especialment:
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L’aportació d’un protocol o pla de treball de neteja i desinfecció, en el
qual es definiran els torns de treball i àmbits d’actuació dels/ de les
diferents netejadors/es
L’aportació de més personal per als casos d’emergència als edificis
municipals que ho requereixin.
L’aportació de personal especialitzat per a treballs de neteja a qualsevol
dependència i/o l’Espai Públic.
L’aportació de més mitjans materials i maquinària que es posarien
immediatament a disposició de la contracta.
L’aportació de tractaments de desinfecció e higienització, no contemplats
a l’actual Plec, com a millora del servei.
A l’aportació d’un Pla d’emergències per aquests casos, detallant la
planificació operativa del servei associada.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

PUNTUACIÓ MÍNIMA DELS CRITERIS DEL SOBRE B
Les ofertes han d’obtenir un mínim de puntuació en cadascun dels apartats del
sobre B per tal d’assegurar la qualitat tècnica de la oferta presentada, i que és
suficient per garantir prestar els serveis prevists als plecs de forma satisfactòria
per l’administració. La puntuació mínima de cada apartat serà la següent:
• Sobre la documentació del Volum 1 amb la memòria tècnica:
o Programa de treball per la neteja de dependències. 11 punts
o Programa de treball per la neteja del CEM Can Vidalet. 5 punts
•

Sobre la documentació del Volum 2 amb la proposta d’ambientalització
del servei. 1,5 punts

•

Sobre la documentació del Volum 3 amb la proposta d’informatització del
servei: 1,5 punts

•

Sobre la documentació del Volum 4 amb la proposta d’autocontrol de
qualitat. 1,5 punts

•

Sobre la documentació del Volum 5 amb la proposta per al servei
d’emergència. 1,5 punts

•

Sobre la documentació del Volum 6 amb la proposta per a les mesures
davant situacions de risc epidemiològic o pandèmies. 1,5 punts

En el cas d’empreses que no arribin a aquesta puntuació mínima per
cadascun dels apartats, quedaran excloses automàticament del concurs i
ja no es valorarà el sobre C.

CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS (SOBRE C) – 51 PUNTS
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LA MILLOR OFERTA ECONÒMICA. 51 PUNTS
•

El menor preu sense variació de les qualitats i especificacions tècniques del
contracte. La puntuació màxima possible serà de 51 punts.

P = Xm / Xi * 51

On:
P = Puntuació obtinguda pel licitant

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Xm = Preu de licitació de l’empresa que faci la oferta més baixa
Xi = Preu de licitació de l’empresa a avaluar.

10.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 16/02/2021, a les 14:00 hores.
b) Documentació que cal presentar:
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=esp
lugues&reqCode=viewDetail&idCap=3277124

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública l’esmena corresponent; i , addicionalment, comunicant el canvi de data a totes
les empreses que haguessin activitat oferta.

Un cop accedeixin a través de l’enllaç indicat anteriorment a l’eina web de sobre
Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a
l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest
formulari d’alta, d’activació de l’oferta.

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les empleades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
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les que designin en el seu DEUC, declaració responsable o document similar per a
rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la
en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la
presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment
de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels
documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el
moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat
(Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no
accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP) que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució
de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir
dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En el present supòsit es demanaran totes les claus passades 24h del termini de
presentació.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
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La impossibilitat d’accedir al contingut de la documentació inclosa als sobres
per no haver introduït la paraula clau abans del dia previst per a l’obertura dels
sobres comportarà l’exclusió automàtica d’aquesta oferta.
Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui
necessari. Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes
les empreses que haguessin activat oferta.
Les empreses poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta
mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://preproduccio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empr
eses/index.xhtml

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà
efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de
no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que
l’oferta ha estat retirada.
Cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de
coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital
prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics
que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la
importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara
que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és
la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes
trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de
les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents
en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser
emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre
Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de
les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://preproduccio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empr
eses/index.xhtml

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles seran tots aquells que
s’ajustin a especificacions públicament disponibles i d'ús no subjecte a restriccions i
han de garantir la lliure i plena accessibilitat per l'òrgan de contractació, els òrgans de
fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals i les persones interessades, durant el
termini pel qual s'hagi de conservar l'expedient. No s’acceptaran formats que no donin
compliment a aquests requisits.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que
determina aquest plec, seran excloses.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada, en tres sobres, en els termes següents:

SOBRE A que portarà la denominació de “Documentació administrativa per a la
contractació del servei neteja i desinfecció dels edificis, dependències i locals
municipals de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, presentada
per....................”

Contindrà la documentació administrativa següent:
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1. Relació numerada de la documentació inclosa signada electrònicament amb
indicació de les següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona
de contacte i adreça postal i electrònica, número de telèfon i de fax de
l’empresa licitadora.
2. Declaració responsable signada electrònicament de compliment de les
condicions establertes per contractar amb el sector públic, d’acord amb el
model de document europeu únic de contractació (DEUC).

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

3. La declaració responsable signada electrònicament de compliment de les
condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord
amb el model que consta com a Annex I – Declaració responsable al PCAP.
Aquesta declaració responsable haurà d’estar signada electrònicament.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans
de la finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el
moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació
exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula
19 del present Plec.
4. Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses (UTE), en
el seu cas. En els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en una
unió temporal hauran d’aportar, a més, un document, que podrà ser privat, en
el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es comprometin a constituir-la.
Aquest document haurà d’estar signat pel representant de cadascuna de les
empreses i s’hi expressarà la persona que designen com a representant de la
UTE davant l’Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així com
la participació que a cadascun d’ells correspongui a la UTE. Aquest document
de compromís ha d’estar signat electrònicament.

SOBRE B que portarà la denominació de “Documentació relativa als criteris
subjectes a judici de valor per a la contractació del servei neteja i desinfecció
dels edificis, dependències i locals municipals de l’ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, presentada per....................”

1. Una relació de tots els documents inclosos en aquest sobre.
2. Volum número 1 amb la memòria tècnica del servei, que contindrà:
a. Un projecte tècnic de neteja resumit per cada dependència, amb
especial atenció a la proposta per al nou CEM Can Vidalet. Aquest
projecte resumit estarà fonamentat en el que serà el projecte indicat en
l’apartat 9.2 del plec tècnic. En la fase d’oferta constarà del següent:
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i. Característiques
equipament.

de

situació,

superfície
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i

activitat

cada

ii. Croquis bàsic per a cada planta de l'edifici: en el qual cada
estança tindrà una codificació, similar al sistema dels hotels.
iii. Fulls de treball on es recolliran les feines, freqüència i temps de
cada sala.
iv. Fulls de temps on es farà constar els temps totals de l'apartat
anterior.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

v. Fulls d'operaris on figuraran les persones assignades a cada
dependència, amb la finalitat que quedin reflectits tots els canvis
de personal i els seus motius.
vi. Planificació de la recollida selectiva de residus en les
dependències.
vii. Programa de neteja de vidres
viii. Programa de neteja del sistema de desguàs de la coberta i
zones de difícil accés, en cas de que hi hagin, indicant els
mitjans dels que disposen i que faran servir per a la neteja
d’aquestes: bastides, aparells elevadors, plomes, col·locació
d’elements de seguretat com línies de vida, especialistes en
treballs verticals, etc., així com els tractaments d’herbicida i
periodicitat.
ix. Maquinària, eines i productes a utilitzar en relació a les feines i
operativa del servei prevista per cada edifici.
x. Maquinària, eines i productes a utilitzar en relació als serveis
específics realitzats pels especialistes.
b. Les dades del local fix per a la prestació del servei, indicant les seves
característiques i millores respecte de l’indicat al plec.
En tots els documents del projecte tècnic s’ha d’indicar expressament les
millores respecte dels mínims indicats al plec, SENSE INCLOURE CAP
VALORACIÓ ECONÒMICA, ja que aquestes només poden estar reflectides al
sobre núm. C
Al final de cada apartat hi haurà un resum amb totes les millores, la seva
descripció resumida, SENSE INCLOURE CAP VALORACIÓ ECONÒMICA.
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La memòria tècnica del volum 1 no pot ser més gran de 100 pàgines a una cara o 50 a
doble cara. Qualsevol oferta que presenti una memòria amb més pàgines serà exclosa
del concurs.

3. Volum número 2 amb la proposta d’informatització del servei sobre la
base de l’indicat a l’apartat 11 del plec tècnic.
4. Volum número 3 amb la proposta d’ambientalització del servei, sobre la
base de l’indicat a l’apartat 7 del plec tècnic

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

5. Volum número 4 amb una proposta d’autocontrol de qualitat sobre la
base de l’indicat als apartats 10 del plec tècnic.
6. Volum número 5 en el que es descriguin els mitjans eventuals tant de
personal com materials que es posaran a disposició de la contracta en
casos especials o d’emergència, així com la seva operativa, sobre la
base de l’indicat a l’apartat 3.7 del plec tècnic.
7. Volum número 6 amb una proposta d’actuació envers la situació actual
enfront situacions de risc epidemiològic o pandèmies, així com
l’establiment d’un protocol i un pla de treball que determini les actuacions
a realitzar envers la higiene i desinfecció dels equipaments municipals.
Tota la documentació presentada al sobre núm. B no pot ser més gran de 200 pàgines
a una cara o 100 a doble cara. Qualsevol oferta que presenti una memòria amb més
pàgines serà exclosa del concurs.

SOBRE C que portarà la denominació de “Oferta econòmica i resta de
documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la
contractació del servei neteja i desinfecció dels edificis, dependències i locals
municipals de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, presentada per..............”

Contindrà la proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris
avaluables de forma automàtica següent:

1. Relació numerada de la documentació inclosa signada electrònicament.
2. La proposició econòmica, basada en el preu i resta de criteris avaluables de
forma automàtica, que haurà d’ajustar-se al model de l’ANNEX II - Proposta
econòmica del PCAP.
3. ANNEX III de l’Informe de Necessitat relatiu als preus unitaris complimentats.
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Els camps a complimentar per l’empresa licitadora seran únicament els establerts
en color groc de la primera pestanya “Oferta econòmica” del document excel. La
resta de camps s’omplen de forma automàtica segons els preus unitaris ofertats.
De l'aplicació de fórmules automàtiques en resultarà un import total ofertat que
serà el que també s'haurà de consignar en l'ANNEX II del PCAP corresponent a
l'oferta econòmica i resta de criteris automàtics.
Així mateix, el format per a presentar l’esmentat Annex III de l’Informe de
Necessitat serà en format “Excel” degudament signat electrònicament.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Es puntuaran amb 0 punts els criteris que no s’ajustin exactament a l’ordre
i a la documentació que s’estableix en aquests plecs.
4. Conjuntament amb aquest quadre s’haurà de realitzar un desglossament de tots
els conceptes, valorant-los econòmicament, que conformen el preu hora de servei
programat (Preu A), com per exemple:

•
•
•
•
•
•
•

Cost laboral
Costos de maquinària
Despeses generals de l’empresa
Benefici Industrial
Costos indirectes
Costos de materials de neteja
Desplaçaments

I, en general, qualsevol concepte que repercuteixi en la configuració
d’aquest preu.
No es demana garantia provisional per a prendre part en aquesta licitació, de
conformitat amb el que preveu l’article 159.4 de la LCSP.

Les proposicions de les persones interessades s’hauran d’ajustar al que preveu el plec
de clàusules administratives particulars, i la seva presentació suposarà l’acceptació
incondicionada per part de l’empresa del contingut de la totalitat d’aquestes clàusules
o condicions, sense cap excepció o reserva. I també suposarà la declaració conforme
reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.

Cada empresa licitadora no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc no podrà
subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet individualment o
figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les propostes que hagi subscrit.

El fet de presentar una oferta suposa estar perfectament assabentat de totes
les condicions del contracte i la seva absoluta submissió a elles.
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L’empresa licitadora resta obligada a mantenir l’oferta durant 2 mesos.

11.- Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
b) Data: 25/02/2021 a les 11:30 hores. Obertura Sobre B
12.- Recurs:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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El present procediment de contractació és susceptible de ser interposat el recurs
especial en matèria de contractació en els termes previstos en els article 44 i següents
de la LCSP.
L’òrgan competent per a resoldre el recurs especial en matèria de contractació serà el
Tribunal
Català
de
Contractes
del
Sector
Públic
(http://tribunaldecontractes.gencat.cat/)
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari
que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació
bàsica del procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

APROVAT
14/01/2021 14:46

