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Contractació del servei de neteja de les dependències del Consorci de les Vies
Verdes de Girona (reservat a centres especials de treball)
l. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Consorci de les Vies Verdes de Girona
Número d’identificació: P1700047B
Dependència que tramita l’expedient: Àrea d’Administració
Tipus de poder adjudicador: Administració local
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
Número d’expedient: 2020/14

ll. Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Consorci de les Vies Verdes de Girona
Domicili: Carrer Emili Grahit, núm. 13, 9B
Localitat i codi postal: Girona CP:17002
Codi NUTS: ES512
Telèfon: +34 972 48 69 50
Adreça electrònica: info@viesverdes.org
Accés lliure, directe complet i gratuït als plecs de la contractació a:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CVVG

lll. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis
Descripció: : L’objecte del contracte és el servei de neteja de les dependències
del Consorci de les Vies Verdes de Girona amb les diferents tasques
especificades en el plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte.
Amb l’objectiu de promoure la inserció sociolaboral de determinats col·lectius amb
risc d’exclusió social, concretament de les persones amb discapacitat, es reserva
la contractació a entitats que tinguin la condició de Centres Especials de Treball
d’iniciativa social o com a empreses d’inserció, d’acord amb els requisits
establerts, respectivament, al RD Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que
aprova el text refós de la Llei general de dret de les persones amb discapacitat i
de la seva inclusió, o a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del
règim de les empreses d’inserció, així com les seves normatives reglamentàries
de desplegament.
Informació sobre les variants: No s’accepten
Admissió de pròrroga: Sí, dos (2) anys.
Divisió en lots: No
Lloc d’execució: Girona
Codi NUTS: ES512
Termini de durada del contracte: Dos (2) anys – Pròrroga prevista en els
plecs: Sí, dos (2 ) anys.
h) Codi CPV: 90911200-8 (Serveis de neteja d’edificis)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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lV. Valor estimat

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 118854 5XAOS-IE2N5-0S5X2 22A60D8283CA16AAC9E85969F0459D0835442CAB) 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/verificadorViesVerdes

50.295,34 € (IVA no inclòs)
V. Pressupost de licitació
Pressupost base de licitació:
IVA:
Import total (IVA inclòs):

21.867,84 €
4.592,18 €
26.459,72 €

Vl. Procediment
a)Tramitació:
Ordinària (art.116 i següents de la LCSP)
Electrònica: Sí
b)Tipus de procediment:
Obert simplificat (art. 159 i següents de la LCSP)
c)S’aplica un acord marc: No
d)S’aplica una subhasta electrònica: No
Vll. Garanties
Provisional: No
Definitiva: No
Vlll. Requisits específics a acreditar pels licitadors
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, la solvència econòmica i financera
mínima de l’empresari per poder executar el contracte es determina a través del
mitjà següent:
a) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals per import igual o superior al valor estimat del contracte.
(50.295,34 €)
b) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de
negocis dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el
valor estimat del contracte quan la seva duració sigui inferior a un any i una
vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva duració és superior a
un any. (16.400,65 €)
Acreditació documental
Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre. En cas contrari per les
dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.
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Les empreses que, per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals
aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el
seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració
anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui
inferior a l’any. En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment
d’acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu
d’activitat de l’empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el
requeriment podrà ser proporcional.

b) Acreditació de la solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, la solvència tècnica o professional
mínima de l’empresari per executar aquest contracte s’haurà d’apreciar tenint en
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord
amb els mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys per
l’empresa o pels directius o treballadors de l’empresa assignats al programa
que es licita. El requisit mínim de solvència serà que l’import acumulat del
millor any d’execució ha de ser igual o superior al 70% de la anualitat mitjana
del contracte (7.653,64 €)
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal
aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran de complir aquest
mitjà de solvència tècnica.
Atès que la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores és obligatòria
per participar en aquesta licitació, el licitador que hagi obtingut la major
puntuació no haurà d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, excepte que la informació obrant en el registre no consti vigent o
actualitzada.
Classificació empresarial: No
F.2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del
contracte:
No
lX. Criteris d’adjudicació
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- Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules (Sobre Únic): fins a
100 punts
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CRITERIS

PONDERACIÓ (%)

1. Oferta econòmica
2. Augment de freqüències de les tasques previstes al PPT

80%
20%

Criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules
(SOBRE ÚNIC): desglossats d’acord amb els següents barems: fins a 100 punts.

1. Oferta econòmica: fins a 80 punts.
La puntuació es calcularà utilitzant la fórmula:
P = K * (X / Y),
en què:
P: punts assignats a cada oferta
K: puntuació màxima possible (80 Punts)
X: oferta rebuda més econòmica
Y: oferta de l'empresa que es valora
2. Augment de freqüències de les tasques previstes al punt 3.2 apartats
c) i d) del plec de prescripcions tècniques(PPT): fins a 20 punts.
La fórmula d’avaluar el criteri:
- Augment de freqüències de les tasques del punt 3.2 apartat c) PPT ..........
10 punts
1.

Freqüència oferta
Mensual (obligatòria segons 3.2 apartat c)
Quinzenal
-

Puntuació atorgada
0 punts
10 punts

Augment de freqüències de les tasques del punt del punt 3.2 apartat d) del
PPT.... fins a 10 punts

2.

Freqüència oferta
Bimestral (cada 2 mesos, obligatòria segons 3.2
apartat d) PPT)
Mensual

Puntuació atorgada
0 punts
10 punts

En cas de no marcar cap opció al model de proposició de l’Annex 2 del present
plec, s’atorgaran 0 punts.
X. Condicions particulars per a l’execució del contracte
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Clàusules socials:
-

El contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a
l’execució del contracte, i durant tota la seva vigència, l’aplicació i
manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu
del sector. Per aquest motiu el contractista haurà de remetre a l’òrgan de
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades
que permetin comprovar aquest compliment.

-

L’empresa contractista ha de garantir el pagament en temps i forma dels
salaris del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el
contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho
sol·liciti, una declaració en què constin les dades que permetin comprovar
aquest compliment.

Xl. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: quinze (15) dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la publicació de l’anunci en el perfil de contractant.
b) Presentació d’ofertes: Els licitadors presentaran la documentació que
conformi les seves ofertes en 1 sobre, per mitjans electrònics. Les
proposicions que no es presentin per mitjans electrònics seran excloses.
c) Adreça a la qual s’han de trametre les ofertes mitjançant Sobre Digital:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CVVG

Xll. Obertura de les proposicions
a) Entitat: Consorci de les Vies Verdes de Girona
b) Lloc: Oficines del Consorci de les Vies Verdes de Girona.
c) Data/hora: Es publicarà en el perfil de contractant del Consorci de les Vies
Verdes de Girona
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CVVG

Xlll. Recursos
a) Òrgan competent en els procediments de recurs: President del Consorci de
les Vies Verdes de Girona.
b) Adreça: (http://www.viesverdes.cat/seu-electronica/) > E-TRAM
c) Termini per a presentar recurs: un (1) mes a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al perfil de contractant.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
potestativament recurs de reposició, de conformitat amb allò que es preveu en els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
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impugnat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci al perfil de contractant. Alternativament, es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant
l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci al perfil de contractant, sens perjudici que es pugui
interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
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