Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

Convocatòria del procediment de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, oferta
econòmica més avantatjosa varis criteris d’adjudicació, dels serveis següents:

(Expedient 2020/70/02.08.04) Expedient de contractació dels serveis de neteja de les dependències del Consell
Comarcal de l’Alta Ribagorça mitjançant procediment obert simplificat

MODEL DE PROPOSICIÓ D’ASPECTES PUNTUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA I/O FÓRMULES
MATEMÀTIQUES (SOBRE C)

1.- Identificació del proponent i, en el seu cas, del seu representant.

1.1.- Empresa candidata
Nom i cognoms/raó social:
CIF:
Domicili:
Típus
d'empresa:
personificació/objecte. .)

(Forma

de

1.2.- Dades de la representació (en el seu cas):
Nom i cognoms/raó social:
CIF:
Domicili:
Títol de la represntació:
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2.- Transcripció dels criteris puntuables en aquest apartat.
3.14.- Criteris d’adjudicació i puntuació dels mateixos.
El servei s’adjudicarà al proponent que, havent estat admès, per considerar acreditada la seva capacitat
d’obrar, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional així com l’habilitació empresarial
o professional necessàries, hagi obtingut una més alta puntuació en l’aplicació a la seva oferta dels criteris
següents sobre una puntuació màxima de 100 punts:
3.14.- Criteris d’adjudicació i puntuació dels mateixos.
El servei s’adjudicarà al proponent que, havent estat admès, per considerar acreditada la seva capacitat
d’obrar, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional així com l’habilitació empresarial
o professional necessàries, hagi obtingut una més alta puntuació en l’aplicació a la seva oferta dels criteris
següents sobre una puntuació màxima de 100 punts:
3.14.1.- Criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma valorativa no susceptible de ser
sotmesa a puntuació automàtica derivada de fórmules. (és igual o inferior al 24% del total puntuació).
(Sobre B). En aquest procés de licitació NO es valoraran criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i
puntuar de forma valorativa no susceptible de ser sotmesa a puntuació automàtica derivada de fórmules.
En conseqüència, per aquesta licitació NO hi haurà sobre B.

3.14.2.- Criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma automàtica mitjançant
l’aplicació de fórmules matemàtiques. (és igual o superior al 76% del total puntuació) (Sobre C). Puntuació
màxima d’aquest sobre 100 punts
C.3.14.2.1.- Valoració de l’oferta econòmica. Els proponents basaran la seva oferta econòmica a partir
del valor “Base Hora” del quadre de l’article 3.5 d’aquest plec. A partir del referit valor, podran millorar a
la baixa la seva oferta. A tal efecte, es podrà oferir la prestació del servei per un preu més baix del que
consta com valor “Base Hora” del quadre de l’article 3.5 complimentant-ho així a l’apartat corresponent
de l’oferta econòmica.
Es qualificarà com oferta temerària o desproporcionada aquella que ofereixi un preu més baix de
l’equivalent al 10 % del valor “Base Hora” del quadre de l’article 3.5. Si algun proponent ofereix un preu
qualificable com temerari serà automàticament exclòs de la licitació. Malgrat, si el proponent incurs en
baixa temerària és l’únic proponent presentat es podrà avaluar la viabilitat del seu manteniment adoptant
la Mesa les mesures adients a la seva viabilitat econòmica (anàlisi de preu ofert i valoració del contracte)
i efectuar una proposta al respecte.
Puntuació. El proponent no exclòs que presenti l’oferta de preu per hora més baix puntuarà en aquest
apartat un total de 20 punts. La resta de proponents que ofereixin millores en el preu/hora tindran la
puntuació proporcional que els correspongui respecte la més baixa.
C.3.14.2.2.- Compromís de realització de millores. Disponibilitat a prestar serveis addicionals, amb el mateix
objecte que el contractat i sense cost per l’administració contractant en els supòsits següents:
C.3.14.2.2.1- Compromís de realitzar sense cost i amb freqüència anual neteges i desinfeccions exhaustives
amb un equip mínim de 3 persones i dedicació de 1 jornada laboral cadascuna a les dependències EDIFICI
SEU DEL CONSELL COMARCAL . Puntuació per l’adquisició d’aquest compromís 10 punts per cada actuació
anual durant la vida del contracte, les seves pròrrogues i extensions amb un màxim de 2.
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C.3.14.2.2.2- Compromís de realitzar sense cost i amb freqüència anual neteges i desinfeccions exhaustives
amb un equip mínim de 3 persones i dedicació de 1 jornada laboral cadascuna a les dependències
CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS, OFICINES, VIVER D’EMPRESES I CENTRE D’ATENCIÓ INFANTIL.
Puntuació per l’adquisició d’aquest compromís 10 punts per cada actuació anual duran la vida del
contracte, les seves pròrrogues i extensions amb un màxim de 2.
C.3.14.2.2.3- Compromís de realitzar sense cost i amb freqüència anual neteges i desinfeccions exhaustives
amb un equip mínim de 3 persones i dedicació de 1 jornada laboral cadascuna a les dependències
SERVEI DE L’ESCORXADOR COMARCAL. Puntuació per l’adquisició d’aquest compromís 10 punts per
cada actuació anual duran la vida del contracte, les seves pròrrogues i extensions amb un màxim de 2.
C.3.14.2.2.4- Compromís de realitzar sense cost neteges puntuals i ràpides en locals de fins 500 m2 amb un
equip mínim de 2 persones i dedicació aproximada d’1/3 de jornada laboral cadascuna en dependències
on s’hagin desenvolupat esdeveniments organitzats o coorganitzats pel consell comarcal. Puntuació per
l’adquisició d’aquest compromís 10 punts per cada actuació anual duran la vida del contracte, les seves
pròrrogues i extensions amb un màxim de 2.
C.3.14.2.2.5- Compromís de realitzar sense cost neteges (amb materials, equipament, productes, personal)
de forma puntual a compte d’una bossa d’hores executables a destinar a cobrir serveis addicionals i/o
extraordinaris en unitats mínimes de 1,5 hores.
Puntuació per l’adquisició d’aquest compromís 10 punts per cada grup de 10 hores compromeses
anualment duran la vida del contracte, les seves pròrrogues i extensions amb un màxim de 3.

3.14.2.2.-. Criteris de desempat.
En cas que dues o més proposicions resultant ser les més puntuades es trobessin en situació de tenir la
mateixa puntuació, el desempat es resoldrà de la forma següent:
Mesura 1ª. Es prioritzaran les proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes i, cas de tenir-ne vàries, es desempatarà per número de mesures.
Mesura 2ª. En cas que aplicada la mesura 1ª persistís l’empat, prevaldrà el percentatge superior de
treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla de cadascuna de les empreses;
en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o
el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
Mesura 3ª. En cas que aplicada la mesura 2ª persistís l’empat, prevaldrà el sorteig, en cas que l’aplicació
dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.
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3.- Compromisos de millores.
C.3.14.2.1.- Valoració de l’oferta econòmica. Els proponents basaran la seva oferta econòmica a partir
del valor “Base Hora” del quadre de l’article 3.5 d’aquest plec. A partir del referit valor, podran millorar a
la baixa la seva oferta. A tal efecte, es podrà oferir la prestació del servei per un preu més baix del que
consta com valor “Base Hora” del quadre de l’article 3.5 complimentant-ho així a l’apartat corresponent
de l’oferta econòmica.
Es qualificarà com oferta temerària o desproporcionada aquella que ofereixi un preu més baix de
l’equivalent al 10 % del valor “Base Hora” del quadre de l’article 3.5. Si algun proponent ofereix un preu
qualificable com temerari serà automàticament exclòs de la licitació. Malgrat, si el proponent incurs en
baixa temerària és l’únic proponent presentat es podrà avaluar la viabilitat del seu manteniment adoptant
la Mesa les mesures adients a la seva viabilitat econòmica (anàlisi de preu ofert i valoració del contracte)
i efectuar una proposta al respecte.
Puntuació. El proponent no exclòs que presenti l’oferta de preu per hora més baix puntuarà en aquest
apartat un total de 20 punts. La resta de proponents que ofereixin millores en el preu/hora tindran la
puntuació proporcional que els correspongui respecte la més baixa.
Atenent a l’anterior DECLARA:
NO ha fet ús d’aquesta possibilitat.
SI ha fet ús d’aquesta possibilitat i, conegut que el preu tipus per hora (valor “Base Hora”) és
de 15,70 Euros hora, em comprometo a desenvolupar els serveis objecte d’aquests
contracte a un preu més baix, oferint i adoptant el meu compromís de realitzar el servei al
preu per hora que indico al requadre d’aquest apartat:
SENT QUE EL PREU TIPUS PER HORA (VALOR “BASE HORA”) ÉS DE 15,70 EUROS HORA, EM
COMPROMETO A DESENVOLUPAR ELS SERVEIS PLICAL EL PREU/HORA SEGÜENT:

C.3.14.2.2.- Compromís de realització de millores. Disponibilitat a prestar serveis addicionals, amb el mateix
objecte que el contractat i sense cost per l’administració contractant en els supòsits següents:
C.3.14.2.2.1- Compromís de realitzar sense cost i amb freqüència anual neteges i desinfeccions exhaustives
amb un equip mínim de 3 persones i dedicació de 1 jornada laboral cadascuna a les dependències EDIFICI
SEU DEL CONSELL COMARCAL . Puntuació per l’adquisició d’aquest compromís 10 punts per cada actuació
anual durant la vida del contracte, les seves pròrrogues i extensions amb un màxim de 2.
Atenent a l’anterior DECLARA:
NO ha fet ús d’aquesta possibilitat.
SI ha fet ús d’aquesta possibilitat i, em comprometo realitzar sense cost i amb freqüència
anual neteges i desinfeccions exhaustives amb un equip mínim de 3 persones i dedicació
de 1 jornada laboral cadascuna a les dependències EDIFICI SEU DEL CONSELL COMARCAL
OFEREIX LA REALITZACIÓ ANUAL DE NETEJES SEGÜENTS
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C.3.14.2.2.- Compromís de realització de millores. Disponibilitat a prestar serveis addicionals, amb el mateix
objecte que el contractat i sense cost per l’administració contractant en els supòsits següents:
C.3.14.2.2.2- Compromís de realitzar sense cost i amb freqüència anual neteges i desinfeccions exhaustives
amb un equip mínim de 3 persones i dedicació de 1 jornada laboral cadascuna a les dependències
CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS, OFICINES, VIVER D’EMPRESES I CENTRE D’ATENCIÓ INFANTIL.
Puntuació per l’adquisició d’aquest compromís 10 punts per cada actuació anual duran la vida del
contracte, les seves pròrrogues i extensions amb un màxim de 2.
Atenent a l’anterior DECLARA:
NO ha fet ús d’aquesta possibilitat.
SI ha fet ús d’aquesta possibilitat i, em comprometo realitzar sense cost i amb freqüència
anual neteges i desinfeccions exhaustives amb un equip mínim de 3 persones i dedicació
de 1 jornada laboral cadascuna a les dependències CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS,
OFICINES, VIVER D’EMPRESES I CENTRE D’ATENCIÓ INFANTIL
OFEREIX LA REALITZACIÓ ANUAL DE NETEJES SEGÜENTS

C.3.14.2.2.- Compromís de realització de millores. Disponibilitat a prestar serveis addicionals, amb el mateix
objecte que el contractat i sense cost per l’administració contractant en els supòsits següents:
C.3.14.2.2.3- Compromís de realitzar sense cost i amb freqüència anual neteges i desinfeccions exhaustives
amb un equip mínim de 3 persones i dedicació de 1 jornada laboral cadascuna a les dependències
SERVEI DE L’ESCORXADOR COMARCAL. Puntuació per l’adquisició d’aquest compromís 10 punts per
cada actuació anual duran la vida del contracte, les seves pròrrogues i extensions amb un màxim de 2.
Atenent a l’anterior DECLARA:
NO ha fet ús d’aquesta possibilitat.
SI ha fet ús d’aquesta possibilitat i, em comprometo realitzar sense cost i amb freqüència
anual neteges i desinfeccions exhaustives amb un equip mínim de 3 persones i dedicació
de 1 jornada laboral cadascuna a les dependències SERVEI DE L’ESCORXADOR COMARCAL

OFEREIX LA REALITZACIÓ ANUAL DE NETEJES SEGÜENTS
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C.3.14.2.2.- Compromís de realització de millores. Disponibilitat a prestar serveis addicionals, amb el mateix
objecte que el contractat i sense cost per l’administració contractant en els supòsits següents:
C.3.14.2.2.5- Compromís de realitzar sense cost neteges (amb materials, equipament, productes, personal)
de forma puntual a compte d’una bossa d’hores executables a destinar a cobrir serveis addicionals i/o
extraordinaris en unitats mínimes de 1,5 hores.
Puntuació per l’adquisició d’aquest compromís 10 punts per cada grup de 10 hores compromeses
anualment duran la vida del contracte, les seves pròrrogues i extensions amb un màxim de 3.
Atenent a l’anterior DECLARA:
NO ha fet ús d’aquesta possibilitat.
SI ha fet ús d’aquesta possibilitat i, em comprometo realitzar sense cost i amb freqüència
anual neteges (amb materials, equipament, productes, personal) de forma puntual a
compte d’una bossa d’hores executables a destinar a cobrir serveis addicionals i/o
extraordinaris en unitats mínimes de 1,5 hores.

OFEREIX LA REALITZACIÓ ANUAL DE NETEJES SEGÜENTS

I, en prova del meu compromís, presento aquesta proposició que signo a Vilaller, el dia
____ de ___________ de 2020.

Signat (digitalment): __________________

