Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Secretaria General
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Núm. de l’expedient: IT-2021-166
A. Objecte del contracte: serveis de neteja del parc de bombers de Mollet i del parc de bombers
de Rubí /Sant Cugat per l’any 2021
Licitació reservada a CET o d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció regulades d’acord
amb la disposició addicional 4a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP).
A1. Lots: No. Es considera que no és convenient dividir aquest contracte en lots perquè permet
una adequada gestió del personal de neteja per part de les empreses i facilita la seva mobilitat.
A2. Codi CPV: 90911200-8. Serveis de neteja d’edificis
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
A tant alçat
Preus unitaris
B2. Valor estimat del contracte, d’acord amb el detall següent: 240.000,00 €
Pressupost de la licitació (sense IVA):
Import de les modificacions previstes al plec
(2021)
Import de la pròrroga (2022)
Import modificació a la pròrroga (2022)
Import de la pròrroga (2023)
Import modificació a la pròrroga (2023)
Import de la pròrroga (2024)
Import modificació a la pròrroga (2024)
Valor estimat del contracte:
B3. Pressupost base de la licitació, d’acord amb el detall següent:
Pressupost base:
Import de l’IVA:
Total pressupost base de licitació:
B4. Revisió de preus

Sí

50.000,00 €
10.000,00 €
50.000,00 €
10.000,00 €
50.000,00 €
10.000,00 €
50.000,00 €
10.000,00 €
240.000,00 €
50.000,00 €
10.500,00 €
60.500,00 €

No

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: IT03 D/227000100/2230/0000.
C2. Expedient d’abast plurianual: Sí
No
D. Termini de durada del contracte: des de la data de signatura del contracte fins 31 de desembre
de 2021
D1. Prorrogable
Sí
No
D2. Termini màxim de pròrroga: 3 anys per períodes d’un any
E. Variants:

Sí

No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació:
Ordinària
Urgent
Anticipada
F2. Procediment d’adjudicació: Negociat sense publicitat (previst a l’article 168.a.1 de la LCSP)
F3. Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital Sí
No
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G. Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica:
G1. Solvència econòmica i financera: volum anual de negocis dels 3 darrers conclosos
Requisit mínim
- En contractes de durada igual o inferior a 1 any: l’any de major volum ha de ser igual o superior
a 1,5 vegades el pressupost del contracte.
Forma d’acreditació
Comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil, si l’empresari estigues inscrit en
aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el registre mercantil han d’acreditar el seu volum anual
de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre
mercantil, o en cas de no estar obligats podran acreditar la solvència amb els instruments que
estiguin obligats a presentar, d’acord amb la normativa tributària.
G2. Solvència tècnica: principals contractes realitzats, els darrers 3 anys, d’igual o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte.
Requisit mínim: L’import anual acumulat l’any de major volum d’execució ha de ser igual o
superior al 70 % de l’anualitat del contracte.
Forma d’acreditació: certificat que indiqui l’import, data i destinatari, públic o privat del contracte
expedit per l’òrgan o entitat competent, o, a falta de certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari acompanyat dels documents en poder del mateix que acreditin la realització del
contracte.
G3. (Potestativament) la solvència anterior es podrà substituir per la classificació empresarial
següent: Si
No
Categoria

2

Grup

U

Subgrup

1

G4.Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:

Si

No

G5. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental: Si
No
H. Elements d’adjudicació.- D’acord amb l’annex 3 del Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP).
H1. Elements de negociació: Oferta econòmica
H2. Criteris d’adjudicació no sotmesos a negociació: Descripció detallada de prestació del
servei i millora.
H3. Reducció del número de participants en les negociacions

Sí

No

I. Millores Sí
No Descripció: Mesures de sistematització del treball tendents a reduir els
consums d’aigua en la neteja ordinària.
J. Criteris per a la determinació d’ofertes anormalment baixes: d’acord amb l’article 85 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
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K. Documentació a presentar per les empreses licitadores:

 Declaració responsable de l’annex 1, que inclogui, entre d’altres que l’empresa
està inscrita al Registre de Centres Especials de Treball o d’empreses d’inserció
regulades. Addicionalment, i de forma potestativa, es pot presentar també el
formulari normalitzat de Document europeu únic de contractació, DEUC. En cas
que opteu per presentar el DEUC, a la Part IV, Criteris de selecció només cal
respondre la primera pregunta.

 Formulari de l’Annex 4 referent a la Prevenció i Riscos Laborales (CAE)
 Oferta sobre els elements d’adjudicació
 Descripció detallada de prestació del servei i de les mesures de sistematització
Sobre
Únic

del treball tendents a reduir els consums d’aigua en la neteja ordinària (si s’escau)
Veure Annexos 1, 2, 3 i 4 del PCAP
En el supòsit que l’empresa licitadora acrediti la seva solvència mitjançant la integració
de la solvència amb altres empreses o entitats alienes, haurà de presentar un DEUC
separat per cadascuna de les empreses amb qui concorri a la licitació. En cas de
resultar proposada com a adjudicatària, haurà de presentar un compromís signat per
les parts conforme es disposarà dels mitjans i solvència durant tota la vigència del
contracte.
Altrament, si la integració de solvències es produeix amb empreses del mateix grup
empresarial, s’haurà d’indicar aquesta circumstància en el DEUC del licitador però no
caldrà presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses.

L. Garanties
L1. Garantia provisional: Si
No
L2. Garantia definitiva: Si
No conformitat amb la Disposició Addicional 4ª de la LCSP, no
procedeix la constitució de garantia definitiva, atesa la condició de contracte reservat
L3. Termini de garantia: Durant l’execució del contracte
M. Condicions especials d’execució: d’acord amb l’apartat i) de la clàusula vint-i- vuitena i trentatresena del Plec de clàusules administratives.
N. Obligacions contractuals essencials: El compliment de les disposicions vigents en matèria de
legislació laboral, conveni del sector, legislació social de prevenció de riscos laborals, integració
social de les persones amb discapacitat, fiscal, de protecció de dades i legislació ambiental.
Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària d’aquest contracte hagin de fer
per executar-lo, han d’efectuar-se necessàriament entre persones que disposin del certificat de
discapacitat.
El seu incompliment comportarà la resolució del contracte.
O. Modificacions del contracte: Ampliació de fins a un 20% de l’import de cada lot degut a
circumstàncies no previsibles i/o increment de la superfície de la prestació del servei.
P. S’admet subcontractació

Si

No Abast: reserva també a CET

Q. Penalitats:
D’acord amb el que s’estableix la LCSP i, amb caràcter específic, les que s’indiquen a continuació:
1. L’incompliment de la jornada i horari mensual establert per l’empresa adjudicatària per realitzar
el servei contractat, en la presentació de l’oferta de licitació, originarà una penalització econòmica
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que consistirà en la reducció d’una quantia proporcional respecte a la facturació mensual, amb la
graduació següent:
- L’incompliment fins el 10 % total d’hores mensuals a realitzar, tindrà una penalització del 5% de
l’import mensual contractat (IVA exclòs).
- L’incompliment entre el 10 i el 20 % total d’hores mensuals a realitzar, tindrà una penalització del
7’5% de l’import mensual contractat (IVA exclòs).
- L’incompliment per sobre del 20 % total d’hores mensuals a realitzar, tindrà una penalització del
10% de l’import mensual contractat (IVA exclòs) o, a judici de l’òrgan de contractació, la resolució
del contracte.
2. La defectuosa execució de les tasques contractades que comportin incomoditats en els usuaris
o perjudicis en el normal funcionament del servei o zona de l’edifici, o que comportin un
deteriorament de l’estat de zones de l’edifici a netejar que perjudiqui la imatge de l’organització,
tindrà una penalització de 500 € per dia. A tall d’exemple, manca de salubritat i higiene en els
lavabos, acumulació d’escombraries en els espais comuns i especialment als menjadors, mala
neteja i higiene de les cuines dels parcs de bombers, incorrecta selecció i gestió dels residus,
utilització de productes de neteja no validats pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
3. Executar de forma reiterada les tasques de neteja sense seguir les indicacions i procediments
establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques i en els plans d’execució de neteja de cada edifici,
tindrà una penalització de l’1% de l’import mensual assignat a l’edifici on s’hagi produït la
incidència. S’entén com a reiterades que aquestes incidències es produeixin en més d’un mes.
4. La manca d’estoc de material crític que suposa un desabastiment d’aquest a cada edifici. Com
a material crític es considera: paper higiènic i eixugamans, sabó rentamans, bosses
d’escombraries industrials, guants de goma o làtex, mascaretes i equips d’un sol ús per a la neteja
de les .
S’entén com a desabastiment que en un dia concret no hi hagi material i no existeixi recanvi en el
magatzem del propi edifici per cobrir aquesta mancança. El desabastiment comportarà una
penalització de 100 € per dia i centre on hi hagi la deficiència, amb independència dels productes
que manquin.
5. La no assistència en situacions extraordinàries i excepcionals, o la inadequada i insuficient
presència de treballadors, que comporti que la incidència no pugui ser resolta eficaçment dins les
3 hores establertes com a màxim des de la comunicació de la necessitat, o del termini ofert en la
proposta per part del licitador comportarà una penalització de 200 € inicialment i 50 € addicionals
per cada hora de retard de presència a comptar des de la tercera hora següent a la notificació de
la demanda de servei.
6. L’incompliment de l’empresa adjudicatària de dur un control de presència del personal que
treballa als diferents centres mitjançant un sistema d’informació de control de la prestació,
comportarà una penalització de 200 € mensuals. A partir del primer mes d’incompliment, s’aplicarà
una penalitat addicional de 100 €, que s’incrementarà a 300 € el segon mes i següents.
7. L’incompliment de l’empresa adjudicatària de subministrar i reposar els contenidors higiènics de
lavabos, cubells d’escombraries específics de menjadors, escombretes de bany, o cubells de
paper amb tapa d’accionament o pedal comportarà una penalització de 20 € per dia i centre on hi
hagi la incidència.
8. L’incompliment dels requeriments realitzats pels responsables de les unitats directives en la
prestació de serveis de neteja assenyalats el Plec de Prescripcions Tècniques, pel que fa a les
actuacions que s’han de dur a terme a demanda de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), i que s’executin en un termini superior a 7 dies, es penalitzarà
amb 50 € per dia addicional al fixat en el PPT.
9. L’incompliment de l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques, relatiu a la selecció, recollida,
gestió i control de residus, així com la manca de contenidors específics i bujols, comportarà una
penalització de 300 € per centre de treball.
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10. L’incompliment de les condicions especials d’execució serà penalitzat serà penalitzat amb un
5% del preu mensual.
11. L’incompliment de les condicions contractuals essencials suposarà la resolució del contracte.
Es podrà aplicar les penalitzacions que es descriuen en aquesta clàusula o fins i tot en casos molt
greus resoldre el contracte si durant el seu període de vigència es produeixen incompliments.
En qualsevol cas l’import de les penalitzacions totals no podrà ser superior al 50% del pressupost
del contracte amb caràcter anual, donat que en aquest cas es resoldrà el contracte.
R. Tramitació i pagament de les factures: Les dades rellevants a efectes de tramitació de la
facturació són:
R1. A banda dels codis que identifiquen les unitats que han de tramitar la factura (codis DIR3)
establerts a la clàusula vint-i-sisena del PCA, els codis específics que identifiquen el contracte
són:
Centre gestor destinatari
IT03
Codi d’expedient
IT-2021-166
R2. La presentació de la factura es farà d’acord amb el règim següent:
Termini únic per lot/sublot i centre gestor, quan s'hagi executat la totalitat de l'objecte del
contracte.
X
Terminis consecutius per lot/sublot i centre gestor amb la durada que s’indica a
continuació:
Mensual, dins els 10 primers dies de cada mes en període vençut.
Terminis per lot/sublot i centre gestor segons el pla de facturació que s’indica a
continuació:

R3. La documentació a presentar junt amb la factura és:
X
Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades
X

Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals:
 S’haurà d’acreditar l’execució de les prestacions facturades amb els albarans o
fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades,
juntament amb els TC2 del personal adscrit a l’execució d’aquest contracte. A
més, el responsable del contracte podrà demanar al/s contractista/es la
informació que consideri necessària per a poder conformar les factures.

R4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: el cap del Servei Tècnic de la DGPEIS
S. Responsable del contracte: el cap del Servei Tècnic de la DGPEIS.
T. Òrgan a qui es poden adreçar consultes relacionades amb la licitació: Servei de
contractació
del
Departament
d’Interior
a
través
del
correu
electrònic
contractacio.interior@gencat.cat
U. Constitució de Mesa de Contractació:

Si

No

V. Visita a les instal·lacions: Es permet als licitadors la possibilitat de visitar el parc de bombers
de Mollet i el parc de bombers de Rubí /Sant Cugat (aquesta visita no és obligatòria), prèvia
sol·licitud per correu electrònic a les adreces electròniques msansa@gencat.cat i
silvia.sanjuan@gencat.cat indicant el nom i cognoms de les persones que hi assistiran (màxim
dues persones per empresa) així com també els seus respectius NIF. Una vegada rebudes les
sol·licituds de visita, es concertarà visites conjuntes els dies i hores convingudes.
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Els licitadors interessats en rebre comunicacions automàtiques mitjançant correu electrònic de
totes les publicacions que es facin sobre aquest expedient en el perfil del contractant, han de
subscriure’s accedit a l’enllaç “Voleu que us informem de les novetats?”, que trobaran a la pàgina
corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui al perfil.
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