GENERALITAT DE CATALUNYA

INFORME D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA
AL CENTRE PROPI CRAE EL CALAMOT A CORNELLÀ DE LLOBREGAT,
DEPENDENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA
Expedient núm.: BE-2021-1589
Procediment d’adjudicació: Obert
Termini d’execució: Des del dia 1 de juny del 2021, o a partir de 5è dia laborable a
comptar des de l’endemà de la data de signatura del contracte si fos posterior, fins al
dia 31 de desembre de 2021.
Import de sortida: 20.763,15 € (sense IVA)
Pressupost del contracte: 25.123,41 € (IVA 21% inclòs)

Empreses presentades:
IKIWI LIMPIEZA SL (B66388729)
NETEGES BISBAL S.L.U. (B64775703)
TECNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN SA (TESCO) (A58141516)
SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S. L ( SERVINET) (B25301631)

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
1. CRITERIS QUE DEPENEN DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): 25 punts
1.1. Pla de treball (màxim 10 punts)
a) Itineraris per zona i per treballador de les àrees a netejar i distribució horària
(màxim 4 punts)
Es valorarà la millor organització del servei, per tal d'optimitzar les hores de
treball, en benefici de l’eficàcia del servei prestat. Es tindrà en compte la
distribució entre neteja de manteniment i neteja a fons.
b) Freqüència de les actuacions de neteja (màxim 4 punts)
Es valoraran les millores respecte de les freqüències establertes al Plec
de Prescripcions Tècniques.
c) Pla específic de neteja: polit dels terres. (màx. 2 punt)
Proposta i calendarització del polit de terres del centre.
Es valorarà el procediment i la planificació de polit de terres per tal que aquesta tasca
interfereixi el menys possible en les activitats del centre.
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1.2. Productes, consumibles i utillatge (màxim 7 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

a) Periodicitat en la reposició dels consumibles
productes permanents al centre (màxim 3 punts).

i

dels

estocs

de

Es valorarà l'adaptació entre la periodicitat i la quantitat de material subministrat.
b) La qualitat del material consumible: paper higiènic, paper eixugamans,
sabó de mans líquid, ambientadors, bosses d'escombraries, guants d'un sòl
ús, mascaretes, davantals... (màxim 2 punts).
Caldrà presentar fitxes i/o descripció dels consumibles emprats per a les tasques
a realitzar.
Es valorarà la qualitat i les característiques dels consumibles que més s'adaptin a
les necessitats del centre.
c) La qualitat i característiques de l'utillatge: dispensadors de paper i sabó,
kits de les escombretes de bany, contenidors higiènics femenins... (màxim 2
punts)
Caldrà presentar fitxes i/o descripció de l'utillatge.
Es valorarà la qualitat i les característiques de l'utillatge que més s'adaptin al centre.
1.3. Pla específic de gestió de residus. (màxim 5 punts)
Proposta de pla de gestió residus que s’utilitzarà per la gestió correcta dels residus
generats al centre.
Es valorarà en major grau el pla que més incideixi en la minimització de la producció
de residus i que gestioni la major quantitat de fraccions de residus.
1.4. Recursos humans: mecanismes de motivació, resolució de conflictes...
(màxim 3 punts)
Ateses les característiques de la població atesa en els centres objectes de licitació,
es valorarà:
Els mecanismes previstos per l’empresa per a l'adaptació del personal a la
dinàmica deis centres, així com les eines de comunicació i resolució de conflictes
personal - empresa, i les eines de motivació i de suport al personal adscrit al centre.
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2. CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): 75
punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

2.1. Oferta econòmica (màxim 30 punts)
L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació, a la resta s’aplicarà la
fórmula següent:
PUNTUACIÓ = oferta més econòmica x puntuació màxima
Oferta
2.2. Destinació del major percentatge del preu del contracte
personal adscrit al servei (màxim 25 punts)

a salaris del

L’empresa que presenti el major percentatge obtindrà la màxima puntuació i la resta
d’empreses es valoraran de forma proporcional, segons al fórmula següent:
PUNTUACIÓ = percentatge ofert x puntuació màxima
major percentatge
2.3. Formació (màxim 9 punts).
(Per a la valoració d’aquest apartat caldrà acompanyar l’oferta (annex 1), amb l’annex
1.1. Oferta de formació, indicant el nom, el contingut i les hores dels cursos. No es
valorarà les hores de formació ofertes a l’annex 1 sinó van acompanyades de l’annex
1.1. Oferta de formació, degudament emplenat i signat.)
Programa anual de formació específica del personal implicat en el servei directe al
centre.
Per a la valoració d’aquest criteri, es tindrà en compte la formació que l’empresa
oferirà al personal que presti aquest servei i que tinguin relació amb l’objecte del
contracte.
a) Formació en l’ús dels equips de protecció individuals (EPI). Mínim 5 hores. 1,5
punts
b) Formació en riscos laborals en el sector neteja. Mínim 10 hores. 1,5 punts
c) Formació en neteja i manteniment de terres. Mínim 10 hores. 1,5 punts
d) Formació en neteja i tractament de superfícies. Mínim 10 hores. 1,5 punts
e) Formació en neteja de vidres. Mínim 5 hores. 1,5 punts
f) Formació en maneig d’equips i maquinària de neteja. Mínim 10 hores. 1,5 punts
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GENERALITAT DE CATALUNYA

2.4. Productes de neteja amb etiqueta ecològica. (màxim 4 punt)
(Per a la valoració d’aquest apartat caldrà acompanyar l’oferta (annex 1), amb l’annex
1.2. Oferta de productes de neteja amb etiqueta ecològica: relació i/o fitxes dels
productes de neteja amb etiqueta ecològica (Distintiu de garantia de qualitat ambiental,
Etiqueta ecològica de la Unió Europea, Cigne Nòrdic, Àngel Blau o Altra ecoetiqueta
oficial equivalent. En aquest cas, caldrà indicar la relació dels criteris ambientals que
incorpora) que s’empraran en el servei de neteja del centre. No es valoraran els
productes de neteja amb etiqueta ecològica ofertats a l’annex 1 sinó van acompanyats
de l’annex 1.2. Oferta de Productes de neteja amb etiqueta ecològica).
Productes de neteja amb etiqueta ecològica que s’empraran en el servei de neteja del
centre.
De 0 a 8 productes de neteja: 0 punts
De 9 a 10 productes de neteja: 1 punt
De 11 a 12 productes de neteja: 2 punts
De 13 a 14 productes de neteja: 3 punts
Més de 14 productes de neteja i consumibles: 4 punts
2.5. Maquinària i aparells de neteja eficients energèticament. (màxim 4 punt )
(Per a la valoració d’aquest apartat caldrà acompanyar l’oferta (annex 1), amb l’annex
1.3. Oferta de maquinària i aparells de neteja eficients energèticament: relació i/o
fitxes de la de maquinària o dels aparells de neteja amb etiqueta energètica A++ i
A+++ (o equivalent d’acord amb el Reglament UE 2017/1369), que s’empraran en el
servei de neteja del centre. No es valoraran la maquinària o aparells de neteja
eficients energèticament ofertats a l’annex 1 sinó van acompanyats de l’annex 1.3.
Oferta de Maquinària i aparells de neteja eficients energèticament).
De 0 a 3 màquines o aparells de neteja: 0 punts
De 4 a 6 màquines o aparells de neteja: 2 punts
Més de 6 màquines o aparells de neteja: 4 punt
2.6. Periodicitat de la supervisió pel correcte funcionament del servei (màxim 2
punts).
Periodicitat de la supervisió: reunió quinzenal de seguiment amb els responsables del
centre: 2 punts
2.7. Pla de cobertura de contingències del personal (màxim 1 punts).
Cobertura per contingències extraordinàries o habituals urgents (baixes no
programades, inassistències...) en un temps màxim:
Fins a 1 hora 30 minuts: 1 punt
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GENERALITAT DE CATALUNYA

D’1 hora 31 minuts fins a 3 hores: 0,5 punts
Ofertes anormalment baixes
Es considerarà una oferta incursa en presumpció d’anormalment baixa, als efectes de
l’article 149 de la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no
són preu se situï un 15% per damunt de la mitjana aritmètica de les puntuacions dels
conceptes esmentats del conjunt de totes les ofertes rebudes, i que, al mateix temps,
la seva oferta econòmica estigui per sota de la mitjana aritmètica de les ofertes
econòmiques en un percentatge superior al 10%.
Així mateix, podrà ser considerada oferta anormalment baixa quan el preu del servei
ofert sigui inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons
Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya (codi
núm. 79002415012005) més els costos derivats de la legislació vigent d’obligatori
compliment en matèria laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball.

ASSIGNACIÓ DE PUNTUACIONS
1. CRITERIS QUE DEPENEN DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): 25 punts
1.1. Pla de treball (màxim 10 punts)
a) Itineraris per zona i per treballador de les àrees a netejar i distribució horària
(màxim 4 punts)
Es valorarà la millor organització del servei, per tal d'optimitzar les hores de
treball, en benefici de l’eficàcia del servei prestat. Es tindrà en compte la
distribució entre neteja de manteniment i neteja a fons.
IKIWI LIMPIEZA SL
A l’apartat d’Organització del servei del seu projecte esmenten que un cop siguin
adjudicataris del servei i un cop avaluades les necessitats tècniques de la instal·lació,
es dissenyarà un manual de procediments, per realitzar una millor organització i
realitzar uns itineraris per zona i per treballador de les àrees a netejar i distribució
horària, optimitzant les hores de treball, i així obtenint una alta eficàcia del servei
prestat. I que sempre es tindrà en compte la distribució entre neteja de manteniment i
neteja a fons.
No concreta cap aspecte valorable.
Es valora amb 0,00 punts
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NETEGES BISBAL S.L.U.

GENERALITAT DE CATALUNYA

En el sobre B ha presentat signats els annexes del Plec de Prescripcions Tècniques
corresponents a la LOPD.
Es valora amb 0,00 punts

TESCO SA
Té en compte els diferents espais del centre.
Presenta taula setmanal amb: horari, hores i zones a netejar.
Presenta taules del programa de treball, indicant les zones a netejar, les tasques a fer,
el seu horari i el seu itinerari així com el procediment a seguir.
En resum: 7:00 – 9:00 entrada inclòs WC, 9:00 – 10:00 menjador, inclòs WC, 10:00 –
12:00 habitacions i passadís inclòs WC, 12:00 – 14:00 despatx inclòs WC i 14:00 –
14:30 terrassa i magatzem.
La proposta és correcta i adequada al centre.
Es valora amb 3,00 punts

SERVINET SL
Té en compte 4 tipus de neteja: neteja diària, neteja de repàs (anti-covid), neteges
periòdiques i millores de neteja.
Té en compte els diversos espais del centre i l’activitat que s’hi fa.
Presenta taula amb: espais – activitat o ús – tipus de neteja que s’hi farà.
Presenta taula amb la distribució de l’horari diari del/de la netejador/a: 5,08 hores
neteja diària, 0,42 descans diari, 1 hora neteja periòdica i 1 hora neteja repàs = 7,5
hores diàries.
Presenta taula amb les franges horàries dels diferents tipus de neteja que es duran a
terme en els diferents espais del centre. Per exemple: despatxos - sala educadors,
neteja diària de 7:00-7.40 i neteja de repàs de 13:32 a 13:42.
La franja horària de 12:30h a 13:30h es reserva per les neteges periòdiques, aquelles
que tenen una freqüència inferior a la diària.
La proposta és correcta i adequada al centre.
És valora molt positivament la neteja de repàs diària dels espais.
Es valora amb 4,00 punts
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b) Freqüència de les actuacions de neteja (màxim 4 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

Es valoraran les millores respecte de les freqüències establertes al Plec
de Prescripcions Tècniques.
IKIWI LIMPIEZA SL
Reprodueix les freqüències del plec de prescripcions tècniques.
No aporta cap millora.
Es valora amb 0,00 punts

NETEGES BISBAL S.L.U.
En el sobre B ha presentat signats els annexes del Plec de Prescripcions Tècniques
corresponents a la LOPD.
Es valora amb 0,00 punts

TESCO SA
Millores respecte les freqüències del PPT:
- Diàriament: escombrar terrasses i patis.
- Setmanalment: brunyir metalls de l’entrada i els despatxos; netejar rètols de l’entrada;
netejar vidres per les dues cares de l’entrada, el menjador, les habitacions, els
passadissos i els despatxos.
- Cada dos mesos: netejar els radiadors i els punts de llum de l’entrada, el menjador,
les habitacions i passadissos i els despatxos.
Es valora amb 3,00 punts

SERVINET SL
Millores respecte les freqüències del PPT:
- Quinzenalment: neteja de les reixes i reixetes de ventilació mitjançant un aspirat amb
aspiradors amb filtre HEPA integrat + adaptadors i neteja humida amb baietes de
microfibra amb aigua ionitzada i/o producte detergent neutre.
- Quinzenalment: neteja de l’estructura del llit, de forma manual amb baieta de
microfibra humitejada amb producte desinfectant.
- Mensualment: Neteja a fons de portes, mampares i separacions amb màquina de
vapor sec.
Es valora amb 3,00 punts
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c) Pla específic de neteja: polit dels terres. (màx. 2 punt)

GENERALITAT DE CATALUNYA

Proposta i calendarització del polit de terres del centre.
Es valorarà el procediment i la planificació de polit de terres per tal que aquesta
tasca interfereixi el menys possible en les activitats del centre.
IKIWI LIMPIEZA SL
Procediment proposat: una primera fase de vitrificat amb la màquina rotativa a baixes
revolucions i un producte compost d’àcid fluoro silicat de magnesi i amb una fibra de
llana d’acer. Segona fase abrillantat, amb la mateixa màquina s’aplica un producte
cristal·litzador per segellar i abrillantar el paviment. Totalment antilliscant.
Època proposada: l’estiu, per l’ambient totalment sec i el menor trànsit de personal.
La proposta és correcta.
Es valora amb 1,50 punts

NETEGES BISBAL S.L.U.
En el sobre B ha presentat signats els annexes del Plec de Prescripcions Tècniques
corresponents a la LOPD.
Es valora amb 0,00 punts

TESCO SA
No especifica el procediment, més enllà del que estableix el Plec.
Dates a fixar amb la direcció del centre, preferentment l’agost, que hi ha menys
residents.
Especifica l’ordre que seguiran en funció de l’ús dels espais del centre, per no interferir
en les activitats.
Destinaran 4 operaris (especialistes) durant tres dies amb unes jornades de 7 hores
cada operari . Total 84 hores.
Es valora amb 1,00 punt
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GENERALITAT DE CATALUNYA

SERVINET SL
Abrillantat: Es fregarà el terra amb màquina aspiradora- fregadora, com a millora del
servei. Sobre el terra net es passarà la màquina rotativa amb el pad de melanina. Per
finalitzar es farà una passada ràpida de la mopa, per enretirar residus.
Decapat: el producte decapant serà ecològic i s’aplicarà al terra de forma mecànica
amb màquina aspiradora-fregadora. Un cop el terra ha estat decapat i ja està
completament sec, s’aplicarà la cera autoabrillantadora amb passades de motxo.
Encerat del parquet: Aspirat de la pols amb aspirador de pols amb filtres HEPA,
seguidament es passarà la mopa vermella especial per a parquet impregnada amb
producte l’il•lustrador realitzant moviment rectes
Més d’execució el maig, 24 hores.
La proposta és correcta.
Es valora amb 1,50 punts

1.2. Productes, consumibles i utillatge (màxim 7 punts)
a) Periodicitat en la reposició dels consumibles
productes permanents al centre (màxim 3 punts).

i

dels

estocs

de

Es valorarà l'adaptació entre la periodicitat i la quantitat de material subministrat.
IKIWI LIMPIEZA SL
En relació amb la reposició dels consumibles i productes només diu que el treballador
serà el responsable de demanar al seu supervisor el material i subministres necessaris
i suficients per al bon funcionament del servei, fent una previsió mensual. La demanda
de material es realitzarà omplint el formulari de sol·licitud de material, que es remetrà
per mail a la supervisora entre el dies 5 i 10 de cada mes. Adjunta model de sol·licitud.
No concreta cap aspecte valorable.
Es valora amb 0,00 punts

NETEGES BISBAL S.L.U.
En el sobre B ha presentat signats els annexes del Plec de Prescripcions Tècniques
corresponents a la LOPD.
Es valora amb 0,00 punts
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GENERALITAT DE CATALUNYA

TESCO SA
Al centre hi haurà un estoc mínim de producte per assegurar el servei, durant almenys
un mes, d’acord amb la capacitat d’emmagatzematge que han comprovat amb la visita
el centre.
Quinzenalment el supervisor portarà material per assegurar un remenant permanent al
centre.
Magatzem a Barcelona que en cas de necessitat permet portar material en menys de
30 minuts al centre.
Gestió del material mitjançant SAP Business One, aquest sistema permet aprovisionar
el centre de forma automàtica i en periodicitat mensual els materials que es
consumeixen constantment i de forma habitual.
La proposta és correcta i adequada al centre.
Es valora amb 2,00 punts

SERVINET SL
Previ inici del servei el Supervisor, realitzarà visita al centre i determinarà les unitats de
materials higiènics, productes i eines, necessaris per un període mensual.
La comanda inicial, inclourà:
- Stock permanent i de seguretat: materials que restaran de forma fixa al centre i que
només se’n podrà fer ús en cas d’incidència per manca de material de l’estoc
quinzenal. Els estocs de seguretat i permanents al centre estan calculats per poder
cobrir el servei durant 6 dies d’activitat al centre.
- Stock mensual- Serà el mateix que l’stock permanent, però servirà per a les
reposicions necessàries previstes durant 1 mes de servei.
La reposició de les comandes es farà a través de l’aplicatiu QR, que permet l’execució
de les comandes de forma ràpida i sense errors al estar informatitzats els productes,
eines i materials higiènics d’ús habitual a cada centre. Aquest procediment permet
rebre la comanda al dia següent de la seva petició.
A més a més de forma quinzenal és revisarà l’estat dels l’stocks i si detecta qualsevol
mancança serà gestionada de forma immediata, igualment de forma diària el
Responsable d’equip, revisarà l’stock de materials i productes
Està àmpliament implantat a la zona del contracte, i coneix i manté acords i relacions
amb empreses i professionals de Barcelona, pel subministrament de materials,
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productes, eines i màquines. Aquests acords, li permeten la màxima celeritat en el
subministraments dels materials demanats.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Aporta detall, amb taules, dels productes i les unitats que conformaran l’estoc de
seguretat i la comanda quinzenal.
La proposta és correcta i adequada al centre.
Es valora amb 2,00 punts

b) La qualitat del material consumible: paper higiènic, paper eixugamans,
sabó de mans líquid, ambientadors, bosses d'escombraries, guants d'un sòl
ús, mascaretes, davantals... (màxim 2 punts).
Caldrà presentar fitxes i/o descripció dels consumibles emprats per a les tasques
a realitzar.
Es valorarà la qualitat i les característiques dels consumibles que més s'adaptin a
les necessitats del centre.
IKIWI LIMPIEZA SL
Aporta descripció i fitxes dels consumibles que subministrarà: paper higiènic de doble
capa i fàcil desintegració i gran capacitat per reduir el manteniment; tovalloles de mà
suaus entre plegades, de 2 capes, adients per banys amb un trànsit moderat; sabó
líquid de mans sense perfum ni color ideal per entorns on cal una higiene de mans
contínua, l’ampolla segellada amb vàlvula d’un sol ús redueix el risc de contaminació
creuada, l’envàs és reciclable; ambientador d’acció prolongada; bosses
d’escombraries antigoteix sense plec lateral ni soldadura de fons, 100% biodegradable
i compostables; guants de vinil sintètic sens pols indicats per persones al·lèrgiques,
forts i confortables, no són biodegradables (al plec es demana guants de nitril);
mascaretes quirúrgiques de polipropilè i mascaretes FFP2.
La qualitat i les característiques són adequats.
Es valora amb 1,80 punts

NETEGES BISBAL S.L.U.
En el sobre B ha presentat signats els annexes del Plec de Prescripcions Tècniques
corresponents a la LOPD.
Es valora amb 0,00 punts
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GENERALITAT DE CATALUNYA

TESCO SA
Adjunten llista del material consumible i en cas de ser adjudicatari presentaran les
fitxes tècniques i de seguretat de cada producte. Esmenten que les característiques
dels productes es troben a l’annex de material consumible. Aquest annex, al final del
projecte, està buit.
A la llista dels materials indica tipus de producte, nom comercial i fabricant de: sabó
rentamans d’ús freqüent, paper higiènic 2 capes, paper eixugamans 150m, bossa
escombraries polietilens de baixa densitat 100% reciclada, guants d’un sol ús de vinil,
setinat i de nitril sense pols, ambientador, mascaretes 3 capes i bata d’un sol ús.
Falta informació adequada per poder valorar la qualitat del material.
Es valora amb 0,50 punts

SERVINET SL
Aporta descripció i fitxes de diversos models dels consumibles, entre els quals es
podrà escollir, següents: paper higiènic, paper eixugamans, tovallola eixugamans,
bossa d’escombraries, ambientador, guants de vinil, guants de nitril, guants de làtex,
mascaretes quirúrgiques, mascaretes FFP2 i davantals d’un sol ús.
Per exemple: paper higiènic industrial de 2 capes; secamans 2 capes, bobina de paper
tissú indicada per la neteja de diversos entorns de treball; paper higiènic dos capes,
blanc, aspecte i tacte de qualitat superior amb el rendiment adequat per banys amb
poc trànsit; paper higiènic amb sistema de dispensació individual que redueix el
consum un 40% i de gran capacitat que estalvia temps en les tasques de
manteniment, per banys amb trànsit moderat; tovallola de ma en rotllo, 2 capes,
gruixuda, absorbent per un assecat de mans eficaç, estalvia costos i proporciona un alt
rendiment; tovallola de mans plegada en V, ideals per zones d’alt risc quan s’han de
dipositar al wc enlloc de la paperera; bossa d’escombraries industrial de polietilè en
colors blau, blanc, groc i negre; sabó de mans hipo al·lergènic, per ús freqüent, pH
neutre; ambientador de base aquosa, d’elevada persistència i ràpida dispersió del
perfum; ...
La qualitat i les característiques són adequats.
Es valora amb 2,00 punts
c) La qualitat i característiques de l'utillatge: dispensadors de paper i sabó,
kits de les escombretes de bany, contenidors higiènics femenins... (màxim 2
punts)
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Caldrà presentar fitxes i/o descripció de l'utillatge.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Es valorarà la qualitat i les característiques de l'utillatge que més s'adaptin al centre.

IKIWI LIMPIEZA SL
Aporta descripció i fitxes de l’utillatge que subministrarà: dispensador de paper higiènic
per banys amb trànsit de moderat a intens, amb fre per reduir el consum, finestra
transparent per visualitzar quan s’ha de reposar i gran capacitat; dispensador de
tovallola plegada per entorns exigents, redueix el consum atesa la dispensació
individual, fàcil manteniment; dispensador de sabó de mans per banys de qualsevol
mida, fàcil d’utilitzar inclòs nens i persones grans.
No aporta ni descripció ni fitxa dels contenidors higiènics femenins ni dels kits de les
escombretes de bany.
La qualitat i les característiques de l’utillatge descrit són adequats.
Es valora amb 1,50 punts

NETEGES BISBAL S.L.U.
En el sobre B ha presentat signats els annexes del Plec de Prescripcions Tècniques
corresponents a la LOPD.
Es valora amb 0,00 punts

TESCO SA
Aporta descripció i fitxes de l’utillatge que subministrarà: dispensador de sabó per
cartutxos segellats d’1, 2 i 4 litres, per qualsevol lloc de treball i instal·lacions
públiques, visor transparent, ús fàcil, dosi controlada, per una utilització intensiva;
dispensador de paper de mans de bobina, tancat amb clau, visor de càrrega;
dispensador de paper de wc per rotllos de gran format, amb visor de nivell, fàcil de
reposar; kit d’escombreta de bany fàcil de col·locar a terra o amb adhesius a la paret,
amb protector anti esquitxos per mantenir les mans protegides, amb forats de
ventilació per mantenir l’escombreta i el suport secs; contenidors higiènics femenins
amb pedal de 15 litres.
La qualitat i les característiques són adequats.
Es valora amb 2,00 punts
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GENERALITAT DE CATALUNYA

SERVINET SL
Aporta descripció i fitxes de l’utillatge que subministrarà, igual que amb els
consumibles ofereix diferents opcions de cada producte: dosificador de sabó
reomplible, tancat amb clau, anti goteig en el polsador i visió de la càrrega disponible;
dispensador de sabó manual fàcil d’usar fins i tot per nens i persones grans i fàcil
d’omplir amb recanvis; dispensador paper higiènic domèstic, admet 2 rotllos, visor de
càrrega, tancat amb clau; dispensador paper higiènic rotllo, dispensació full a full per
estalvi consum i millor higiene, només es toca el full que s’utilitza; porta-rotlles higiènic
industrial de paper continu, amb visor, i clau; dispensador de tovalloles en format zigzag, visor de càrrega i clau; dispensador de tovallola plegada en V/C; contenidor
higiènic amb pedal per utilitzar amb o sense bossa i kit d’escombreta de polipropilè i
goma antilliscant.
La qualitat i les característiques són adequats.
Es valora amb 2,00 punts

1.3. Pla específic de gestió de residus. (màxim 5 punts)
Proposta de pla de gestió residus que s’utilitzarà per la gestió correcta dels residus
generats al centre.
Es valorarà en major grau el pla que més incideixi en la minimització de la producció
de residus i que gestioni la major quantitat de fraccions de residus.

IKIWI LIMPIEZA SL
Desenvolupa aspectes teòrics sobre tipus de residus que es generen, la gestió dels
residus, les bones pràctiques ambientals... No valorables.
Propostes concretes i valorables en relació a la minimització de la producció de
residus:
- utilització de productes en format pastilla, reduint 90% plàstic.
- incidir en la utilització de la dosi adient de cada producte, no més.
- reutilització d’envasos retornables i evitar elements no recarregables.
- utilització de la quantitat d’aigua adient a la tasca, reutilitzant l’aigua bruta per
neteges de brutícia més grossa
- utilització de manera efectiva de les bosses d’escombraries, no llençant-les mig
plenes.
- no utilització del paper secamans o de cuina per altres finalitats com netejar
superfícies.
No aporta informació valorable de la gestió dels residus del centre.
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Es valora amb 2,00 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

NETEGES BISBAL S.L.U.
En el sobre B ha presentat signats els annexes del Plec de Prescripcions Tècniques
corresponents a la LOPD.
Es valora amb 0,00 punts

TESCO SA
TESCO realitzarà la recollida selectiva de residus i de material de rebuig i els
dipositarà en els contenidors adequats. El residu de rebuig es dipositarà directament
en els contenidors que el municipi disposi.
Els residus objecte del servei i els contenidors per la gestió de cadascun seran els
següents: paper-cartró, plàstic, metalls, tòner, piles i CD,s usats.
El destí de cada tipus de residu gestionat serà en tot cas amb gestors autoritzats per la
seva recuperació o tractament.
La retirada dels residus perillosos que generi TESCO a la seva activitat de neteja al
centre, com envasos buits, es realitzarà de forma rotativa per els centres, procedint a
la seva retirada per mitja d’un vehicle i personal específic, retirant els residus i
transportant-los a gestor autoritzat.
Adjunta fotografia de contenidors recollida en punts de generació de residus urbans:
paper, envasos i vidre (banc, blau i vermell).
Minimitzarà els envasos fent servir producte monodosi amb packaging 100% reciclable
de cartró i que necessiten menys quantitat d’aigua i productes embassats en bidons o
garrafes de gran capacitat
La proposta és correcta
Es valora amb 4,00 punts

SERVINET SL
Disposarà d’illes de reciclatge, formades per contenidors selectius de residus, de
diferents colors, amb la corresponent senyalització vertical (adjunta fotografia), per tal
de facilitar el triatge dels diferents residus; a les plantes; paper, envasos, piles, tòner,
15
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GENERALITAT DE CATALUNYA

CD-DVD i epis covid i al menjador office: orgànica, paper, envasos, vidre i càpsules de
cafè. Proporcionarà bosses de diferents colors segons les fraccions d'escombraries.
Es farà un control intern de les fraccions recollides amb 1 bàscula de pesatge de
plataforma, s’anotarà en el full de control intern: nom de l’operari, data i hora, fracció
número de bosses recollides i pes de cadascuna. Aquesta informació s’informatitza per
tenir coneixement constant sobre la producció de residus en el centre, del seu control
intern i de l’extern. El supervisor del servei fa un informe trimestral de la gestió dels
residus. Adjuntem exemple d’un trimestre amb taula i gràfica trimestral.
El servei de neteja només generarà residus de cartró i plàstic sense risc ambiental i
reutilitzable que poden ser dipositats als contenidors municipals.
Minimitzen l’ús d’envasos ja que proposen realitzar la neteja de manteniment diari del
mobiliari, parets, sostres, punts de llum, mampares, separacions i vidres interiors amb
l’ús d’aigua ionitzada, de manera que no sigui necessari cap producte de neteja, ja que
el sistema proposat només hi ha aigua de l’aixeta i sal comuna.
Com a millora del servei, es proposa disposar a la zona del vestíbul, 1 illa de reciclatge
de disseny, perquè el reciclatge afavoreixi la imatge de netedat i disseny del centre.
Són contenidors modulars (adjunta fotografia), se’n poden posar tants, com residus es
creguin necessaris, són metàl·lics, retolats i diferenciats per colors i són molt fàcils de
netejar. Van amb bosses de plàstic de color d’acord amb el color del contenidor i
d’acord amb la senyalització vertical establerta.
La proposta és correcta. Es valora positivament el pesatge de les fraccions de residus
generats perquè pot permetre una millor gestió dels residus.
Es valora amb 5,00 punts

1.4. Recursos humans: mecanismes de motivació, resolució de conflictes...
(màxim 3 punts)
Ateses les característiques de la població atesa en els centres objectes de licitació,
es valorarà:
Els mecanismes previstos per l’empresa per a l'adaptació del personal a la
dinàmica dels centres, així com les eines de comunicació i resolució de conflictes
personal - empresa, i les eines de motivació i de suport al personal adscrit al centre.

IKIWI LIMPIEZA SL
Desenvolupa un Programa de Benestar amb sis àmbits bàsics de responsabilitat social
d’empresa: la igualtat i les mesures de conciliació, la gestió de la diversitat, la qualitat
16
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GENERALITAT DE CATALUNYA

de les condicions laborals, la gestió ambiental, la salut i la seguretat, i la comunicació
de la responsabilitat social i la transparència.
Es tracta de mesures o bones pràctiques empresarials que col·laborin a la millora en
les condicions de treball del personal mantenint l’equilibri amb el creixement de
l’empresa.
Els beneficis que obté l'organització d’unes bones condicions laborals del seu col·lectiu
treballador, són una reducció de l’absentisme, un augment de la productivitat i la
millora de la qualitat dels productes i serveis.
Una mesura concreta d’aquest programa és la mesura per al benestar relatiu a l’entorn
psicosocial: Es realitzarà un estudi psicosocial a tots els nivells de l’empresa com a
valoració dels riscos psicosocials. S'aplicaran les mesures preventives adequades
segons els resultats de l’avaluació psicosocial.
Es poc concret en relació amb als aspectes valorables en aquest criteri.
Es valora amb 0,75 punts

NETEGES BISBAL S.L.U.
En el sobre B ha presentat signats els annexes del Plec de Prescripcions Tècniques
corresponents a la LOPD.
Es valora amb 0,00 punts

TESCO SA
Eines que proposa TESCO per adaptar al personal a la dinàmica del centre: Pla de
Formació (valorar les mancances del treballador per formar-lo en aquest sentit),
Canals de comunicació amb el supervisor responsable del centre i planificació i
consens de les tasques a l’inici del contracte i que mensualment es tornin a revisar i
explicar.
Formació bàsica, basada en un procediment d’acollida del treballador. Abans de
començar el servei es fa a cada treballador una petita xerrada de 30 minuts, on
s’informarà del següent: descripció de TESCO, On estem, Drets i deures, Servei mèdic
i de prevenció de la salut, etc. I s’entrega un manual de benvinguda i de formació i
informació.
També incideix en una bona informació al treballador de les tasques a desenvolupar
com una eina bàsica de motivació: disposa de fitxes de seguiment d’autocontrol
especials de l’àmbit de neteja. Aquests documents estan tant a peu de màquina com
en els arxius de servei del Client i el seu objectiu principal és l'ajuda per a la correcta
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GENERALITAT DE CATALUNYA

realització de les diferents operacions en màquines, àrees o zones objecte de servei.
Contingut: zona, abast, tipus de servei, material necessari, EPIs, procediments
d’actuació, freqüències d’actuació, productes o materials necessaris, anàlisi de riscos,
punts de control i normes de prevenció de riscos.
Els canals de comunicació a disposició dels treballadors són esquemàticament: el
supervisor directe (visites periòdiques i per telèfon sempre), el telèfon de recursos i
gestió del personal de l’empresa, la bústia o a les oficines de l’empresa.
Eines de motivació (a part de la formació): la conciliació de la vida laboral i familiar,
jornada continua sempre que sigui possible, proximitat al lloc de treball, possibilitat de
canvi de torns, planificació de vacances, flexibilitat horària acordada, reunions online,
hores extres opcionals compensades amb hores de festa,...
Estableixen grups de suport amb tècnics de suport i encarregats de suport a la
producció. Amb les funcions següents entre d’altres: atendre els treballadors en les
seves demandes i necessitats relatives als serveis d’ajust personal i social; realitzar
entrevistes en les quals s’avaluen tant les necessitats com l’acompliment; organitzar i
coordinar el treball evitant la fatiga del personal.
Es valora la motivació del personal basada en l’acollida, la formació, la informació i la
conciliació de la vida laboral i familiar. És poc concret en les eines de resolució de
conflictes.
Es valora amb 1,50 punts

SERVINET SL
Mecanismes per a l'adaptació del personal a la dinàmica dels centres:
1. Reunió inicial de presentació de l’empresa, l’organigrama i la jerarquia de
comunicació. Presentació de l’organització del servei, horaris proposats i dedicacions,
pactes pel consens de canvis en l’actual servei. Entrega de documentació sobre el
funcionament del servei: contracte, formació inicial, revisió mèdica, uniforme i epis,
dades de contacte de l’empresa i de la mútua, ...
2. Sessions formatives: del sistema informàtic del servei Vigilant Professional NFC i de
el funcionament del portal de l’empleat i la plataforma de formació on-line.
3. Estudi ergonòmic del sistema de treball, amb l’objectiu d’intervenir en les males
condicions ergonòmiques del lloc de treball que poden provocar fatiga, manca
d'eficiència, baixa productivitat, errors o incomoditats.
Eines per la prevenció dels conflictes: Establiment d’una bona comunicació interna, i
definició clara i concisa de la estructura de l’empresa i dels responsables del servei.
Protocol d’actuació en cas de conflictes, processos de diàleg basats en el consens,
negociació i convenis. Quan els convenis i la negociació fracassen es tornen
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necessàries les intervencions de tercers. Si és necessària la intervenció de tercers,
primer s’optarà per una intervenció basada en la conciliació/ mediació previ acord de
les dues parts. Si aquesta fracassa s’optarà per l’arbitratge i la resolució judicial.
Procés per la resolució d’un conflicte: anàlisi de la situació, definició d’objectius, reunió
de les parts (debat i recerca de solucions) i seguiment del conflicte i de les accions
posades en marxa per la seva resolució.
Disposa d’un grup de responsables de la conciliació, es tracta de 3 tècnics de
l’empresa que davant un conflicte actuaran per una resolució positiva. Els tècnics
integrats del grup són: el Responsable del departament de RRHH, el Responsable del
departament de Prevenció de Riscos, el Responsable de Comptabilitat.
Aquest tècnics disposen de cursos de formació en les següents matèries:
- Motivació i lideratge
- Resolució de conflictes laborals dins de l’empresa
- Ergonomia laboral
Altres mitjans de motivació i suport als treballadors: felicitacions públiques, premis,
promoció, reptes, plans de formació específics. També promoure la participació, que
fomenta el sentiment de pertinença a un grup.
Es valoren les eines de motivació del personal basades en la presentació de
l’empresa, la formació, la informació i l’adequació del lloc de treball. Les eines per a la
resolució de conflictes estan ben definides.
Es valora amb 2,50 punts

QUADRE RESUM DE PUNTUACIONS DE CRITERIS QUE DEPENEN DE JUDICI DE
VALOR (SOBRE B)

1. Criteris que depenen de
judici de valor (sobre B)
1.1. Pla de treball
a) Itineraris per zona i per
treballador de les àrees a netejar
i distribució horària
b) Freqüència de les actuacions
de neteja
c) Pla específic polit de terres
1.2. Productes, consumibles i
utillatge
a) Periodicitat reposició
consumibles i estocs permanents

MAXIM

IKIWI
LIMPIEZA SL

NETEGES
BISBAL SLU

TESCO SA

SERVINET SL

25,00

7,55

0,00

17,00

22,00

10,00

1,50

0,00

7,00

8,50

4,00

0,00

0,00

3,00

4,00

4,00
2,00

0,00
1,50

0,00
0,00

3,00
1,00

3,00
1,50

7,00

3,30

0,00

4,50

6,00

3,00

0,00

0,00

2,00

2,00
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b) Qualitat del material
consumible
c) Qualitat i característiques de
l'utillatge

2,00

1,80

0,00

0,50

2,00

2,00

1,50

0,00

2,00

2,00

1.3. Pla específic de gestió de
residus

5,00

2,00

0,00

4,00

5,00

3,00

0,75

0,00

1,50

2,50

3,00

0,75

0,00

1,50

2,50

1.4. Recursos Humans
Mecanismes previstos per
l'empresa per a l'adaptació del
personal

2. CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): 75 punts

2.1. Oferta econòmica (màxim 30 punts)
IKIWI LIMPIEZA SL
Preu hora (sense IVA) 17,30 €/hora
Import total del servei (referit a 1.117,50 hores): 19.332,75 €, sense IVA
PUNTUACIÓ: 26,50 punts
NETEGES BISBAL S.L.U.
Preu hora (sense IVA) 17,95 €/hora
Import total del servei (referit a 1.117,50 hores): 20.059,125 €, sense IVA
PUNTUACIÓ: 25,54 punts

TESCO SA
Fa una oferta sense IVA de 19.621,03 €.
Però la multiplicació del preu unitari ofertat 17,56 €/hora x 1.117,50 hores = 19.623,30
€, sense IVA.
Es corregeix l’error de càlcul.
PUNTUACIÓ: 26,10 punts

SERVINET SL
Preu hora (sense IVA) 15,28 €/hora
Import total del servei (referit a 1.117,50 hores): 17.075,40 €, sense IVA
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PUNTUACIÓ: 30,00 punts

2.1. Oferta
econòmica
Preu/hora
Total

MAXIM

IKIWI
LIMPIEZA SL

NETEGES
BISBAL SLU

TESCO SA

SERVINET SL

30,00

26,50

25,54

26,10

30,00

17,30 €
19.332,75 €

17,95 €
20.059,125 €

17,56 €
19.623,30 €

15,28 €
17.075,40 €

2.2. Destinació del major percentatge del preu del contracte a salaris del
personal adscrit al servei (màxim 25 punts)
IKIWI LIMPIEZA SL
Oferta de percentatge de preu del contracte a salaris de personal: 70,32%
PUNTUACIÓ: 19,53 punts
NETEGES BISBAL S.L.U.
Oferta de percentatge de preu del contracte a salaris de personal: 67%
PUNTUACIÓ: 18,61 punts

TESCO SA
Oferta de percentatge de preu del contracte a salaris de personal: 83%
PUNTUACIÓ: 23,06 punts
SERVINET SL
Oferta de percentatge de preu del contracte a salaris de personal: 90%
PUNTUACIÓ: 25 punts
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MAXIM
Destinació major
percentatge preu
contracte a
salaris de
2.2. personal
Oferta de
percentatge

25,00

TESCO SA

SERVINET SL

19,53

18,61

23,06

25,00

70,32%

67,00%

83,00%

90,00%

2.3. Formació (màxim 9 punts).
IKIWI LIMPIEZA SL
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Formació en l’ús dels equips de protecció individuals (EPI). Mínim 5 hores: Sí
Formació en riscos laborals en el sector neteja. Mínim 10 hores: Sí
Formació en neteja i manteniment de terres. Mínim 10 hores: Sí
Formació en neteja i tractament de superfícies. Mínim 10 hores: Sí
Formació en neteja de vidres. Mínim 5 hores: Sí
Formació en maneig d’equips i maquinària de neteja. Mínim 10 hores: Sí

Presenta l’annex 1.1 d’Oferta de formació.
PUNTUACIÓ: 9 punts

NETEGES BISBAL S.L.U.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Formació en l’ús dels equips de protecció individuals (EPI). Mínim 5 hores: Sí
Formació en riscos laborals en el sector neteja. Mínim 10 hores: Sí
Formació en neteja i manteniment de terres. Mínim 10 hores: Sí
Formació en neteja i tractament de superfícies. Mínim 10 hores: No
Formació en neteja de vidres. Mínim 5 hores: Sí
Formació en maneig d’equips i maquinària de neteja. Mínim 10 hores: No

D’acord amb els criteris d’adjudicació, no es valorarà les hores de formació ofertes a
l’annex 1 sinó van acompanyades de l’annex 1.1. Oferta de formació, degudament
emplenat i signat. NETEGES BISBAL SLU no presenta l’annex 1.1 d’Oferta de
formació.
PUNTUACIÓ: 0 punts

TESCO SA
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Formació en l’ús dels equips de protecció individuals (EPI). Mínim 5 hores: Sí
Formació en riscos laborals en el sector neteja. Mínim 10 hores: Sí
Formació en neteja i manteniment de terres. Mínim 10 hores: Sí
Formació en neteja i tractament de superfícies. Mínim 10 hores: Sí
Formació en neteja de vidres. Mínim 5 hores: Sí
Formació en maneig d’equips i maquinària de neteja. Mínim 10 hores: Sí

Presenta l’annex 1.1 d’Oferta de formació.
PUNTUACIÓ: 9 punts

SERVINET SL
a) Formació en l’ús dels equips de protecció individuals (EPI). Mínim 5 hores: Sí (7
hores)
b) Formació en riscos laborals en el sector neteja. Mínim 10 hores: Sí
c) Formació en neteja i manteniment de terres. Mínim 10 hores: Sí
d) Formació en neteja i tractament de superfícies. Mínim 10 hores: Sí
e) Formació en neteja de vidres. Mínim 5 hores: Sí (6 hores)
f) Formació en maneig d’equips i maquinària de neteja. Mínim 10 hores: Sí
Presenta l’annex 1.1 d’Oferta de formació.
PUNTUACIÓ: 9 punts
IKIWI
LIMPIEZA
MAXIM
SL
9,00
9,00

2.3. Pla de formació
Formació en l’ús dels equips de protecció individuals
a) (EPI)
b) Formació en riscos laborals en el sector neteja
c) Formació en neteja i manteniment de terres
d) Formació en neteja i tractament de superfícies
e) Formació en neteja de vidres
f) Formació en maneig d’equips i maquinària de neteja

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

NETEGES
BISBAL
SLU
0,00

TESCO
SA
9,00

SERVINET
SL
9,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

2.4. Productes de neteja amb etiqueta ecològica. (màxim 4 punt)

IKIWI LIMPIEZA SL
Oferta de productes de neteja amb etiqueta ecològica: 5 productes
PUNTUACIÓ: 0 punts
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NETEGES BISBAL S.L.U.
Presenta un fitxer amb nom Annex 1.2. d’Oferta de productes de neteja, el contingut és
un excel amb una llista de productes i estris que no es corresponen al que es
demanava en aquest annex, no fa cap esment a les etiquetes ecològiques o criteris
ambientals. La relació tampoc està signada.
PUNTUACIÓ: 0 punts

TESCO SA
Oferta de productes de neteja amb etiqueta ecològica: 21 productes
PUNTUACIÓ: 4 punts

SERVINET SL
Oferta de productes de neteja amb etiqueta ecològica: 15 productes
PUNTUACIÓ: 4 punts

MAXIM
Productes de neteja amb
2.4. etiqueta ecològica
De 0 a 8 productes de neteja i
consumibles
De 9 a 10 productes de neteja i
consumibles
De 11 a 12 productes de neteja i
consumibles
De 13 a 14 productes de neteja i
consumibles
Més de 14 productes de neteja i
consumibles

IKIWI
LIMPIEZA
SL

NETEGES
BISBAL
SLU

TESCO SA

SERVINET
SL

4,00

0,00
5 productes

0,00
4,00
4,00
No valorable 21 productes 15 productes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

4,00

4,00

2.5. Maquinària i aparells de neteja eficients energèticament. (màxim 4 punt )

IKIWI LIMPIEZA SL
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Oferta de maquinària i aparells de neteja eficients energèticament: no presenta l’annex
1.3. Oferta de maquinària i aparells de neteja eficients energèticament.

GENERALITAT DE CATALUNYA

PUNTUACIÓ: 0 punts

NETEGES BISBAL S.L.U.
Oferta de maquinària i aparells de neteja eficients energèticament: no presenta l’annex
1.3. Oferta de maquinària i aparells de neteja eficients energèticament.
PUNTUACIÓ: 0 punts

TESCO SA
Oferta de maquinària
màquines/aparells.

i

aparells

de

neteja

eficients

energèticament:

7

i

aparells

de

neteja

eficients

energèticament:

7

PUNTUACIÓ: 4 punts
SERVINET SL
Oferta de maquinària
màquines/aparells
PUNTUACIÓ: 4 punts

MAXIM
Utilització maquinaria i aparells neteja
2.5. eficient energèticament
De 0 a 3 màquines o aparells de neteja
De 4 a 6 màquines o aparells de neteja
Més de 6 màquines o aparells de neteja

4,00
0,00
2,00
4,00

IKIWI
LIMPIEZA
SL

NETEGES
BISBAL
SLU

0,00
0,00
No presenta No presenta
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TESCO SA

SERVINET
SL

4,00
7 aparells
0,00
0,00
4,00

4,00
7 aparells
0,00
0,00
4,00

2.6. Periodicitat de la supervisió pel correcte funcionament del servei (màxim 2
punts).
IKIWI LIMPIEZA SL
Es compromet a realitzar una reunió quinzenal de seguiment del servei: SÍ
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NETEGES BISBAL S.L.U.
Es compromet a realitzar una reunió quinzenal de seguiment del servei: SÍ
PUNTUACIÓ: 2 punts

TESCO SA
Es compromet a realitzar una reunió quinzenal de seguiment del servei: SÍ
PUNTUACIÓ: 2 punts

SERVINET SL
Es compromet a realitzar una reunió quinzenal de seguiment del servei: SÍ
PUNTUACIÓ: 2 punts

2.6. Periodicitat de la supervisió
Reunió quinzenal de seguiment

IKIWI
LIMPIEZA
MAXIM
SL
2,00
2,00
2,00
2,00

NETEGES
BISBAL
SLU
2,00
2,00

TESCO
SA
2,00
2,00

SERVINET
SL
2,00
2,00

2.7. Pla de cobertura de contingències del personal (màxim 1 punts).
IKIWI LIMPIEZA SL
Es compromet a cobrir les contingències extraordinàries en un temps màxim de 1 hora
i 30 minuts
PUNTUACIÓ: 1 punt

NETEGES BISBAL S.L.U.
Es compromet a cobrir les contingències extraordinàries en un temps màxim de 1 hora
i 30 minuts
PUNTUACIÓ: 1 punt
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TESCO SA
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Es compromet a cobrir les contingències extraordinàries en un temps màxim de 30
minuts
PUNTUACIÓ: 1 punt
SERVINET SL
Es compromet a cobrir les contingències extraordinàries en un temps màxim de 30
minuts
PUNTUACIÓ: 1 punt

Pla de cobertura de contingències
2.7. extraordinàries
De 0 hores 1 minut a 1 hora 30 minuts
De 1 hora 31 minuts a 3 hores

MAXIM

IKIWI
LIMPIEZA
SL

1,00
1,00
0,50

1,00
1,00
0,00

NETEGES
BISBAL
SERVINET
SLU
TESCO SA
SL
1,00
1,00
0,00

1,00
1,00
0,00

1,00
1,00
0,00

QUADRE RESUM VALORACIÓ SOBRE C

Criteris quantificables de forma automàtica
2. (Sobre C)
2.1. Oferta econòmica
Destinació del major percentatge del preu del
contracte a salaris del personal adscrit al
2.2. servei.
2.3. Pla de formació
2.4. Productes de neteja amb etiqueta ecològica
Utilització maquinaria i aparells neteja eficient
2.5. energèticament
2.6. Periodicitat de la supervisió
Pla de cobertura de contingències
2.7. extraordinàries

MAXIM

IKIWI
LIMPIEZA
SL

NETEGES
BISBAL
SLU

TESCO
SA

SERVINET
SL

75,00
30,00

58,03
26,50

47,15
25,54

69,16
26,10

75,00
30,00

25,00
9,00
4,00

19,53
9,00
0,00

18,61
0,00
0,00

23,06
9,00
4,00

25,00
9,00
4,00

4,00
2,00

0,00
2,00

0,00
2,00

4,00
2,00

4,00
2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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QUADRE RESUM VALORACIÓ SOBRE B + C

MAXIM

Criteris que depenen de judici
1. de valor (sobre B)
Criteris quantificables de
2. forma automàtica (Sobre C)

IKIWI
NETEGES
LIMPIEZA BISBAL
SL
SLU

TESCO
SA

SERVINET
SL

100,00

65,58

47,15

86,16

97,00

25,00

7,55

0,00

17,00

22,00

75,00

58,03

47,15

69,16

75,00

La proposta de l’empresa SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA SL compleix els
requisits per ser considerada inicialment en presumpció d’anormalment baixa. Per
això, s’ha actuat segons el que estableix el plec de clàusules administratives d’aquesta
licitació.
D’acord amb l’ANNEX A d’aquest informe, es considera justificada la viabilitat de
l’oferta de l’empresa SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA SL.

CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES
ORDRE
1
2
3
4

OFERTA
SERVINET SL
TESCO SA
IKIWI LIMPIEZA SL
NETEGES BISBAL SLU

PUNTUACIÓ
97,00
86,16
65,58
47,15

CARACTERÍSTIQUES DE L’OFERTA AMB MILLOR RELACIÓ QUALITAT - PREU
Nom de l’empresa: SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S. L (SERVINET)
NIF: B-25301631
Import total del servei (referit a 7 mesos i 1.117,50 hores): 17.075,40 €, sense IVA
Preu hora (sense IVA) 15,28 €/hora
Import de l’IVA 21%: 3.585,83 €
Import IVA inclòs: 20.661,23 €
Termini d’execució: Des del dia 1 de juny del 2021, o a partir de 5è dia laborable a
comptar des de l’endemà de la data de signatura del contracte si fos posterior, fins al
dia 31 de desembre de 2021.
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Termini de garantia: No escau atesa la naturalesa del servei
Josep Oriol Pujol i Guarro

Vistiplau

Director del centre CRAE El Calamot

Ester Sara Cabanes i Vall
Directora general d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència
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ANNEX A
A L’INFORME DE VALORACIÓ D’OFERTES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI
DE NETEJA AL CENTRE PROPI CRAE EL CALAMOT A CORNELLÀ DE
LLOBREGAT, DEPENDENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
(BE-2021-1589)

Ofertes anormalment baixes:
Segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars es presumirà una oferta com a
anormalment baixa quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són
preu se situï un 15% per damunt de la mitjana aritmètica de les puntuacions dels
conceptes esmentats del conjunt de totes les ofertes rebudes, i que, al mateix temps,
la seva oferta econòmica estigui per sota de la mitjana aritmètica de les ofertes
econòmiques en un percentatge superior al 10%.
L’oferta de l’empresa SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA SL compleix els requisits
establerts al plec de clàusules administratives particulars per ser considerada
anormalment baixa.

Puntuació criteris
que no són preu

Oferta econòmica

SERVINET SL

Mitjana aritmètica

Mitjana +15%

67 punts

45,94 punts

52,83 punts

SERVINET SL

Mitjana aritmètica

Mitjana - 10%

17.075,40 €

19.022,64

17.120,38

En data 31 de maig es dóna termini d'audiència a l'empresa SERVINET SL per a
justificar l'oferta presentada en presumpció de anormalitat.
El dia 3 de juny SERVINET SL presenta la informació corresponent a la justificació de
l’oferta econòmica.

Valoració de la justificació de l’oferta econòmica de SERVINET SL
SERVINET SL justifica l’oferta econòmica, presentant un pressupost desglossat de la
mateixa.
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El resum del pressupost de SERVINET SL (referit a 7 mesos) és el següent:
Justificació de
SERVINET SL

Percentatge sobre el total
de l’oferta

Despeses personal

14.123,79 €

82,72%

Despeses funcionament (*)

2.294,90 €

13,44%

Despeses indirectes

328,37 €

1,92%

Benefici

328,37 €

1,92%

17.075,43 €

100,00%

GENERALITAT DE CATALUNYA

Concepte

(*) Eines i maquinària, vestuari i EPIs, productes de neteja i materials higiènics
fungibles i sistema informàtic.

El cost anual del personal calculat per SERVINET SL (24.212,22 €) és només un
1,13% inferior al previst en el desglossament de costos del contracte (24.488,90 €). En
el desglossament de costos es va preveure un percentatge elevat per cobrir
l’absentisme l’aboral, 10%, i SERVINET SL estima un 2%.

Despeses de funcionament
Exposa que per una part de la maquinària no s’ha comptabilitzat cap cost, ja que
SERVINET disposa d’aquestes màquines en propietat i ja les té amortitzades: Carro
de neteja tancat i compacte, aspirador ecoeficient, màquines de vapor Karcher, vareta
esterilitzadora, màquina d’aigua pura Puraqleen i màquina hidronetejadora.
Aporta pressupostos de les seves empreses subministradores de la roba de treball i
les mascaretes i de productes de neteja i materials higiènics fungibles, per justificar els
preus unitaris en què ha basat la seva oferta.
Inclou en les despeses de funcionament el cost del servei d’instal·lació del sistema
informàtic del servei (fitxatge, control i supervisió en temps real) i aporta pressupost de
l’empresa proveïdora.

Despeses indirectes
Exposa que les despeses de funcionament i estructura no són elevades, ja que com
s’ha indicat a l’inici d’aquesta memòria justificativa, està àmpliament assentada al
territori i disposa de dues seus amb oficines i magatzems.
Calcula un 2%, igual que en el desglossament de costos del contracte.
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Benefici industrial
Una part important de la baixa recau sobre el benefici estimat per l’empresa. En els
desglossament del cost del contracte es va preveure un 9% i SERVINET SL calcula un
benefici industrial aproximat del 2% (1,92%).

De la documentació presentada per SERVINET SL es desprèn que el percentatge
dedicat a salaris del personal és del 82,72% sobre el preu del contracte. Això entra en
contradicció amb la seva oferta: “el compromís de dedicar el 90% del preu del
contracte a salaris de personal”.
En data 10 de juny es dóna tràmit d’aclariment de l’oferta sobre percentatge de l’oferta
a salaris de personal a l'empresa SERVINET SL.
El dia 15 de juny SERVINET SL presenta la informació corresponent a l’aclariment de
la justificació de l’oferta econòmica i de la part de l’oferta de percentatge de preu del
contracte a salaris del personal.
SERVINET SL presenta un nou desglossament del pressupost de l’oferta, referit a 7
mesos, és la justificació (2a) de SERVINET SL:
Justificació de
SERVINET SL (1a)

Percentatge sobre
el total de l’oferta

Justificació de
SERVINET SL (2a)

Percentatge sobre
el total de l’oferta

Despeses personal

14.123,79 €

82,72%

15.362,76 €

89,97%

Despeses funcionament (*)

2.294,90 €

13,44%

1.264,04 €

7,40%

Despeses indirectes

328,37 €

1,92%

0,00 €

0,00%

Benefici

328,37 €

1,92%

448,60 €

2,63%

17.075,43 €

100,00%

17.075,43 €

100,00%

Concepte

Segons l’empresa: En la primera justificació de viabilitat presentada, SERVINET SL va
deixar de comptabilitzar alguna millora en l’oferta, les antiguitats de la Supervisora i
Especialista del servei, i va comptabilitzar el cost de les eines, maquinària, vestuaris i
EPIs, productes de neteja i materials higiènics per un contracte d’1 any, quan el servei
de neteja del CRAE El Calamot té una durada de 7 mesos.

Cost anual del personal
(2a) El cost anual del personal calculat per SERVINET SL és de 26.336,16 €. S’han
incorporat el càlcul dels imports de l’antiguitat que els hi pertany a la Supervisora del
servei i a l’Especialista.
Cost 7 mesos: 15.362,76 € (89,97% de l’import del contracte)
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Despeses de funcionament
(2a) Exposa que en l’anterior justificació es va presentar un import per un servei de
neteja amb duració d’1 any de contracte, en el qual l’import era més gran. Ara es
comptabilitza per un període de 7 mesos, (la durada del contracte del CRAE El
Calamot)
Cost 7 mesos: 1.264,04 € (Eines i maquinària, vestuari i EPIs, productes de neteja i
materials higiènics fungibles i sistema informàtic.)
Despeses indirectes
(2a) Exposa que en la partida de les despeses de funcionament i estructura no s’ha
comptabilitzat cap cost, degut a que l’empresa SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA
S.L. actualment és qui fa el servei de neteja en el CRAE El Calamot.
Benefici industrial
(2a) Calcula el benefici industrial en un 2,63%.

CONCLUSIÓ
S’accepta la justificació de l’oferta presentada per l’empresa SERVEIS DE PERSONAL
I NETEJA S.L i es considera acreditada la viabilitat de l’oferta.

Josep Oriol Pujol i Guarro

Director del centre CRAE El Calamot
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ANNEX B QUADRE COMPARATIU D’OFERTES
Contracte: servei de neteja al Centre Residencial d’Acció Educativa CRAE El Calamot
a Cornellà de Llobregat, dependent de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA).
Expedient núm.: BE-2021-1589
Procediment d’adjudicació: Obert
Termini d’execució: Des del dia 1 de juny del 2021, o a partir de 5è dia laborable a
comptar des de l’endemà de la data de signatura del contracte si fos posterior, fins al
dia 31 de desembre de 2021.
Import de sortida: 20.763,15 € (sense IVA)
Pressupost del contracte: 25.123,41 € (IVA 21% inclòs)
Empreses presentades:
IKIWI LIMPIEZA SL
NETEGES BISBAL S.L.U.
TECNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN SA (TESCO)
SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S. L (SERVINET)

TOTAL CRITERIS
Criteris que depenen de judici de valor
1 (sobre B)
1.1. Pla de treball
a) Itineraris per zona i per treballador de les
àrees a netejar i distribució horària
b) Freqüència de les actuacions de neteja
c) Pla específic polit de terres
1.2. Productes, consumibles i utillatge
Periodicitat reposició consumibles i estocs
a) permanents
b) Qualitat del material consumible ...
c) Qualitat i característiques de l'utillatge
1.3. Pla específic de gestió de residus
1.4. Recursos Humans
Mecanismes previstos per l'empresa per
a l'adaptació del personal
Criteris quantificables de forma
2. automàtica (Sobre C)
2.1. Oferta econòmica
20.763,15 €
Percentatge de baixa
2.2. Destinació del major percentatge del

TESCO SA

IKIWI
LIMPIEZA
SL

NETEGES
BISBAL
SLU

97,00

86,16

65,58

47,15

25,00
10,00

22,00
8,50

17,00
7,00

7,55
1,50

0,00
0,00

4,00
4,00
2,00
7,00

4,00
3,00
1,50
6,00

3,00
3,00
1,00
4,50

0,00
0,00
1,50
3,30

0,00
0,00
0,00
0,00

3,00
2,00
2,00
5,00
3,00

2,00
2,00
2,00
5,00
2,50

2,00
0,50
2,00
4,00
1,50

0,00
1,80
1,50
2,00
0,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3,00

2,50

1,50

0,75

0,00

75,00
30,00

75,00
30,00
17.075,40 €
17,76
25,00

69,16
26,10
19.623,30 €
5,49
23,06

58,03
26,50
19.332,75 €
6,89
19,53

47,15
25,54
20.059,13 €
3,39
18,61

MAXIM

SERVINET
SL

100,00

25,00
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2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

preu del contracte a salaris del personal
adscrit al servei.
Pla de formació
Productes de neteja amb etiqueta
ecològica
Utilització maquinaria i aparells neteja
eficient energèticament
Periodicitat de la supervisió
Pla de cobertura de contingències
extraordinàries

9,00

9,00

9,00

9,00

0,00

4,00

4,00

4,00

0,00

0,00

4,00
2,00

4,00
2,00

4,00
2,00

0,00
2,00

0,00
2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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