Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE DE SERVEIS
3 DADES ESPECÍFIQUES RESPECTE AL SERVEI LICITAT
3.1.- Objecte del contracte - Necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer.
3.2.- Necessitats administratives a satisfer:
3.3.- Localització de les prestacions. Àmbit geogràfic, administratiu i autoritzacions i concessions
administratives que són necessàries per desenvolupar l’actuació.
3.4.- Condicions generals d’execució.
3.4.1.- Tasques objecte del servei.
3.4.2.- Direcció i responsable del contracte.
3.4.3.- Altres determinacions d’aquest apartat.
3.5.- Pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió.
3.6.- Nomenclatura del contracte i qualificació jurídica.
3.7.- Procediment escollit.
3.8.- Divisió o no en lots i justificació.
3.9.- Localització pressupostària, escenari de finançament de l’actuació i situació dels crèdits.
3.10.- Terminis específics d’inici, calendari d’execució i garantia.
3.11.- Particularitats de la prestació i condicions especials d’execució destacables.
3.12.- Possibilitat de millores susceptibles o no de puntuar i altres variants, en el seu cas.
3.13.- Supòsits i condicions addicionals i específics de modificació del contracte.
3.14.- Criteris d’adjudicació i puntuació dels mateixos.
3.15.- Altres determinacions específiques d’aquest servei.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE DE SERVEIS
3 DADES ESPECÍFIQUES RESPECTE AL SERVEI LICITAT
3.1.- Objecte del contracte - Necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer.
El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça desenvolupa les seves activitats pròpies d’administració pública
mitjançant diversos serveis localitzats a la comarca de l’Alta Ribagorça. Aquests serveis comprenen tant
les activitats que són pròpies del funcionament dels seus òrgans de govern, com les activitats que són
pròpies de la seva organització administrativa com les que corresponen a la prestació de serveis directes
a la ciutadania o operatius d’altres prestacions, aquests darrers tant com a administració general com en
la vesant dels diferents serveis especialitzats.
L’anterior activitat comporta la utilització de locals i dependències que precisen de la cobertura dels
serveis de neteja.
Actualment es disposa dels locals i serveis següents, tots ells amb necessitats a satisfer quant a neteja:
-

-

-

Ubicació dels òrgans de govern, dels serveis administratius generals, serveis socials, turisme,
promoció, serveis tècnics i servei de català. Als plecs hi consta el detall precís de superfícies i la
descripció detallada de les tasques a realitzar sent-ne la superfície aproximada la de 439 metres
quadrats.
Ubicació de les dependències de Serveis de Formació d’Adults, Oficina d’atenció a persones
estrangeres, Telecentre i Serveis de TIC, Centre Obert, Aules de Formació i altres serveis Socials,
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció precoç i Viver d’empreses. Als plecs hi consta el detall
precís de superfícies i la descripció detallada de les tasques a realitzar sent-ne la superfície
aproximada la de 509 metres quadrats.
Ubicació de les dependències de Servei d’escorxador. Als plecs hi consta el detall precís de
superfícies i la descripció detallada de les tasques a realitzar sent-ne la superfície aproximada la de
39 metres quadrats.

Per dur-los a terme s’ha determinat promoure un procés de licitació que, d’acord amb les característiques
i quantia dels serveis a desenvolupar, s’instrumentarà mitjançant procediment obert i tramitació
simplificada de l’expedient en els termes establerts a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el
Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 publicant els plecs al
perfil del contractant de la corporació.
3.2.- Necessitats administratives a satisfer:
Es consideren tasques de neteja i formen part de l’objecte d’aquest contracte els treballs diaris o amb freqüència
predefinida indicada en aquesta plecs, consistents en l’escombrat, fregat, desinfecció i neteja de superfícies,
finestres i vidres en interior i exterior, incloent el propi treball així com el subministrament de productes, eines i
materials sobre els locals, serveis i accessos de les dependències del consell comarcal.
Amb caràcter general, els treballs, l’aportació de materials i equipament i l’aportació de productes serà la
següent:
La neteja en els termes que s’especifiquen més endavant .
El lliurament i publicació dels quadrants de freqüència de neteja en els espais que indiqui el responsable del
contracte.
Subministrament i reposició dels productes de neteja adients a l’ús concret de l’edifici, i complint amb les
exigències higiènic - sanitàries específiques i segons indiqui el responsable del contracte.
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Subministrament i reposició de les eines de neteja necessàries per al correcte manteniment de les instal·lacions,
segons condicions particulars de l’edifici/local
Subministrament dels vestits/uniformes de treball apropiats i altres despeses necessàries per a l’adequada
prestació del servei
Subministrament i reposició de paper sanitari, sabons de bany, productes de neteja, bosses d’escombraries, i
tota mena de consumibles necessaris
Recollida de residus en els recipients específics instal·lats per a la correcta separació de residus: plàstic, paper,
vidre i matèria orgànica.
El tractament precís i les superfícies a atendre són les descrites als apartats següents.
3.2.1.- SERVEI 1 – EDIFICI SEU DEL CONSELL COMARCAL

Ubicació:

Av. Victoriano Muñoz, número 48 (25520) El Pont de Suert

Característiques:
Total plantes: baixa + 2
Total superfície netejable: 439,09 m2 + caixa aparell elevador
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EDIFICI CONSELL COMARCAL
•

Tasques cada 1 dies (diàries)
o Neteja i desinfecció de lavabos i sanitaris
o Neteja accessoris, manetes portes i portes lavabos
o Neteja i desinfecció manetes portes despatxos
o Neteja i desinfecció de cadires, taules i ordinadors despatxos
o Fregar el terra amb mopa captadora de pols del terra de totes les superfícies
o Desempolsat i desinfecció baranes escales
o Trasllat d’escombraries al contenidor separador dels espais recepció planta baixa

•

Tasques cada 2 dies
o Escombrat humit/mopat de la pols del terra de totes les zones
o Aspirar catifes d’entrada edifici
o Escombrat humit/mopat i fregat de la sala d’actes

•

Tasques cada 3 dies
o Desempolsat baranes escales
o Revisió teranyines parets i sostres, i neteja
o Neteja de vidres

•

Tasques cada 5 dies
o Treure la pols d’espais alts, radiadors i mobiliari en general
o Revisió teranyines parets i sostres, i neteja
o Revisió de la pols i teranyines en zona exterior edifici

Horari. La neteja es durà a terme fora de l’horari d’oficina, a partir de les 15 hores excepte els dimarts que haurà
de ser a partir de les 18:30. Excepcionalment, la gerència o el responsable del contracte podrà autoritzar i/o
modificar dits horaris per adaptar-los a eventuals necessitats organitzatives així com fets puntuals d’interès pel
servei o necessitats organitzatives puntuals de l’adjudicatari que no interfereixin la integritat del servei.
3.2.2.- CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS, OFICINES, VIVER D’EMPRESES I CENTRE D’ATENCIÓ

INFANTIL
Aquestes dependències fan referència a: serveis de formació d’adults, oficina d’atenció a
persones estrangeres, telecentre i serveis de TIC, centre obert i aules de formació. Viver
d’empreses comarcal i Centre d’Atenció Infantil.
El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça desenvolupa fora de les seves pròpies dependències,
d’altres serveis de formació i de caire social destinats a la ciutadania. Aquests es realitzen en dos
locals independents, però annexos, que es destinen a aquests serveis en diferents distribucions i
espais. Ambdós locals consten de dues plantes i requereixen d’unes condicions adequades de
manteniment i neteja donat que cada cop són més els usuaris que fan ús diari dels servies
comarcals, tant de formació com social.
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Local 1:
Ubicació de les dependències de Serveis de Formació d’Adults, Oficina d’atenció a persones
estrangeres, Telecentre i Serveis de TIC, Centre Obert, Aules de Formació i Servei d’Informació i
Atenció a la Dona (SIAD).
• Ubicació:

c/ Aigüestortes, núm. 12 - (25520) El Pont de Suert

• Característiques:
Total plantes: 2 (baixa + soterrani)
Total superfície netejable: 350,95 m2
• Zones de neteja:

*Neteja ocasional

Local 2: Ubicació de les dependències de Viver d’empreses comarcal, i Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).
• Ubicació: c/ Aigüestortes, núm. 10 - (25520) El Pont de Suert
• Característiques:
Total plantes: 2 (baixa + soterrani)
Total superfície netejable: 158,86 m2
• Zones de neteja:
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Definits els espais objecte del servei, tot seguit queden especificades per a cada edifici / local,
les clàusules objecte del contracte dels serveis de neteja de la seu del Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça, i de la resta de locals de serveis comarcals.
o

LOCAL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS
•
Tasques cada 1 dies (diàries)
o
Neteja i desinfecció de lavabos i sanitaris
o
Neteja accessoris, manetes portes i portes lavabos
o
Neteja i desinfecció manetes portes despatxos
o
Neteja i desinfecció de cadires, taules i ordinadors despatxos
o
Fregar el terra amb mopa captadora de pols del terra de totes les
superfícies
o
Trasllat d’escombraries al contenidor separador
o
Desempolsat i desinfecció baranes escales
•

Tasques cada 2 dies
o
Escombrat humit/mopat de la pols del terra de totes les zones
o
Aspirar/netejar catifa d’entrada edifici

•

Tasques cada 3 dies
o
Desempolsat barana i roda peus escala
o
Revisió teranyines parets i sostres, i neteja
o
Neteja superficial de vidres accessos i repàs interiors resta plantes
o
Neteja i desinfecció estructura metàl·lica cadira puja escales

•

Tasques cada 5 dies
o
Treure la pols d’espais alts, radiadors i mobiliari en general
o
Revisió teranyines espais exteriors edifici, i neteja

•

Tasques cada 20 dies
o
Neteja a fons d’interior i exterior de finestres, contorn de finestra,
persianes i vidres.

LOCAL VIVER D’EMPRESES
•
Tasques cada 1 dies (diàries)
o
Neteja i desinfecció de lavabos i sanitaris
o
Neteja accessoris, manetes portes i portes lavabos
o
Neteja i desinfecció manetes portes despatxos
o
Neteja i desinfecció de cadires, taules i ordinadors despatxos
Fregar el terra amb mopa captadora de pols del terra de totes les
superfícies
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o

Desempolsat i desinfecció baranes escales

•

Tasques cada 2 dies
o
Escombrat humit/mopat de la pols del terra de totes les zones
o
Aspirar catifes d’entrada edifici

•

Tasques cada 3 dies
o
Revisió teranyines parets i sostres, i neteja
o
Neteja de vidres
o
Neteja i desinfecció estructura metàl·lica cadira pujaescales

•

Tasques cada 5 dies
o
Treure la pols d’espais alts, radiadors i mobiliari en general
o
Revisió teranyines parets i sostres, i neteja
o
Neteja de vidres

•

Tasques cada 20 dies
o
Neteja a fons d’interior i exterior de finestres, contorn de finestra,
persianes i vidres.

PLANTA CDIAP
•
Tasques cada 1 dies (diàries)
o
Neteja i desinfecció de lavabos i sanitaris
o
Neteja accessoris, manetes portes i portes lavabos
o
Neteja i desinfecció manetes portes despatxos
o
Neteja i desinfecció de cadires, taules i ordinadors despatxos
o
Fregar el terra amb mopa captadora de pols del terra de totes les
superfícies
o
Neteja i desinfecció catifa infantil
•

Tasques cada 2 dies
o
Escombrat humit/mopat de la pols del terra de totes les zones
o
Aspirar catifes d’entrada edifici

•

Tasques cada 3 dies
o
Desempolsat baranes escales
o
Revisió teranyines parets i sostres, i neteja
o
Neteja de vidres

•

Tasques cada 5 dies
o
Treure la pols d’espais alts, radiadors i mobiliari en general
o
Desempolsat baranes escales
o
Revisió teranyines parets i sostres, i neteja
o
Neteja de vidres
o
Neteja de la pols del magatzem

•

Tasques cada 20 dies
o
Neteja a fons d’interior i exterior de finestres, contorn de finestra,
persianes i vidres.
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Horari. La neteja es durà a terme prioritzant la seva realització fora de l’horari de servei. Malgrat, atesa la
utilització continuada de les instal·lacions, es permet la neteja en horari d’utilització baixa dels locals durant els
matins entre les 8 i les 12 hores i durant les tardes entre les 14 i les 17 hores. Malgrat la gerència o el responsable
del contracte podrà autoritzar i/o modificar dits horaris i franges horàries per adaptar-los a eventuals necessitats
organitzatives així com fets puntuals d’interès pel servei o necessitats organitzatives puntuals de l’adjudicatari
que no interfereixin la integritat del servei.
3.2.3.- DEPENDÈNCIES DEL SERVEI DE L’ESCORXADOR COMARCAL

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça gestiona un servei comarcal de matança d’animals en
un edifici (equipament) destinat exclusivament per aquest ús. Degudament equipat amb tots els
elements i espais que determina la normativa pròpia d’aquest servei, les zones de neteja objecte
del present Plec, comprenen zones destinades al personal treballador, totalment diferenciades
de les zones de matança d’animals, que requereixen d’un tractament totalment diferent per
qüestions d’higiene i seguretat.
• Ubicació:

Ctra. N-230, P.K. 121,5 – Direcció Lleida (25520) El Pont de Suert

• Característiques:
Total plantes: 1 (baixa)
Total superfície netejable: 38,73 m2

ESCORXADOR
• Tasques cada 1 dies (diàries)
o Neteja i desinfecció de lavabos i sanitaris
o Neteja accessoris, manetes portes i portes lavabos
o Neteja i desinfecció manetes portes despatx
o Neteja i desinfecció de cadires, taules i ordinadors despatxos
o Fregar el terra de totes les superfícies
o Trasllat d’escombraries al contenidor espais recepció planta baixa
Horari. La neteja es durà a terme immediatament desprès de les operacions de matança les quals, actualment
són els dimarts i els dijous. Malgrat la gerència o el responsable del contracte podrà autoritzar i/o modificar dits
horaris i franges horàries per adaptar-los a eventuals necessitats organitzatives així com fets puntuals d’interès
pel servei o necessitats organitzatives puntuals de l’adjudicatari que no interfereixin la integritat del servei.

3.3.- Localització de les prestacions. Àmbit geogràfic, administratiu i autoritzacions i concessions
administratives que són necessàries per desenvolupar l’actuació.
Tal com s’ha detallat, l’àmbit geogràfic on cal actual és les dependències del Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça segons detall de locals i superfícies anteriorment indicats. Excepcional i puntualment, podrà
incorporar-se al contracte tasques concretes puntuals i accessòries a realitzar en altres dependències dins
o fora de la comarca.
3.4.- Condicions generals d’execució.
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3.4.1.- Tasques objecte del servei.
Les tasques a realitzar són les que, amb caràcter general i específic han estat definides a l’apartat 3.2
d’aquest Plec.
3.4.2.- Direcció i responsable del contracte.
De conformitat amb allò establert a l’article 62.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, es designen responsables del contracte les persones següents::
La persona responsable del contracte, seran els propis òrgans de gestió del Consell Comarcal, identificats
per la figura i càrrec de Gerent.
Formalitzat el contracte l’òrgan de contractació identificarà i posarà en relació al responsable del
contracte amb el contractista adjudicatari. En aquell acte es podran precisar les mesures i/o instruccions
i/o itineraris pel correcte desenvolupament de la execució, la seva verificació, justificació, liquidació o
altres aspectes de funcionament.
3.4.3.- Altres determinacions d’aquest apartat.
3.4.3.1.- Condicions materials, personals i jurídic administratives . Qui resulti adjudicatari haurà de trobar-se
en condicions materials, personals i jurídic administratives adients per dur a terme la prestació d’aquests
serveis d’assistència tècnica.

3.5.- Pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió.
Per pressupost base de licitació s’entén el valor del contracte segons dades dels darrers anys de
contractació d’aquests serveis, que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació,
inclòs l’impost sobre el valor afegit, llevat de disposició en contra.
Per valor estimat s’entén l’import total, calculat d’acord amb l’article 101 de la LCSP, sense incloure l’impost
sobre el valor afegit, pagador segons les seves estimacions.
El preu del contracte serà el que resulti de la imputació dels preus proposats, adaptats, en el seu cas, al
que resulti de l’adjudicació, aplicats als serveis realment realitzats, certificats, proposats per la corporació,
més els impostos corresponents, d’acord amb el pressupost inicial.
El pressupost base i valor estimat, partirà del preu base sense iva aplicable als serveis licitats per hora
estimada de servei. Les darreres diagnosis de valor del servei indiquen un preu/hora de 15,70 Euros hora
que comprendrà els treballs de neteja incloent ma d’obra, formació del personal i cobertura de vacances
i altres absències, gestió i informació del servei incloent fitxes de freqüència, eines, materials i productes
tant per la neteja com per a la higiene incloent sabons de mans, papers higiènics i dispositius ambientadors.
Es parteix de cobrir la dedicació aproximada del quadre.
SERVEI 1 – EDIFICI SEU DEL CONSELL COMARCAL 4 hores diàries, 5 dies per setmana
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CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS, VIVER I CENTRE D’ATENCIÓ INFANTIL 5 hores diàries, 5 dies per setmana
DEPENDÈNCIES DEL SERVEI DE L’ESCORXADOR COMARCAL , 2 hores per setmana

Al quadre següent s’indica el número d’hores de referència per cada dependència a actuar dins d’aquest
contracte. Mentre es mantingui la necessitat d’actuar sobre cadascuna de les dependències, es garanteix
l’import liquidable estimat que hi consta al quadre o el seu equivalent en cas de transferència d’un servei
a un altre:
Hores

Hores

Base

IVA

setmana setmana

Dies

hora

21%

Hora

Total

amb setmanal
IVA

amb IVA

Cost any 52
setmanes

Base any

IVA 21%
any

Base mes

IVA 21%
mes

Total mes

4 hores diàries, 5 dies
EDIFICI SEU DEL
CONSELL
COMARCAL

per

setmana

determinar
necessitats

a

segons
amb

responsable

el

CENTRE DE

contracte
5 hores diàries, 5 dies

FORMACIÓ

per

setmana

D’ADULTS, VIVER determinar
I CENTRE

necessitats

D’ATENCIÓ

responsable

INFANTIL

contracte

DEPENDÈNCIES
DEL SERVEI DE
L’ESCORXADOR
COMARCAL

4

5

20 15,70 3,30 19,00 379,94

19.756,88

16.328,00 3.428,88 1.360,67 285,74

1.646,41

5

5

25 15,70 3,30 19,00 474,93

24.696,10

20.410,00 4.286,10 1.700,83 357,18

2.058,01

1

2

del

a

segons
amb

el
del

2 hores per setmana
a determinar segons
necessitats
responsable

amb

el

2 15,70 3,30 19,00

37,99

1.975,69

1.632,80

342,89

136,07

28,57

164,64

del

contracte

El quadre anterior basa els seus càlculs amb el preu base i tipus de licitació per hora. Sent que els
proponents basaran la seva oferta econòmica amb una oferta per hora, cas que l’adjudicatari millorés la
seva oferta es calcularà un quadre adaptat al preu d’adjudicació resultant del nou preu ofert i admès.
L’article 20 de la llei CSP estableix que estan subjectes a una regulació harmonitzada els contractes
d’obres, de concessió d’obres i de concessió de serveis amb un valor estimat igual o superior a 5.225.000
euros. En conseqüència, el contracte que ara s’estudia NO està subjecte a regulació harmonitzada.
3.6.- Nomenclatura del contracte i qualificació jurídica.
3.6.1- Nomenclatura segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV).
D’acord amb la vigent nomenclatura de les obres segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV
li correspon els codis següents:
90911200-8 Servicios de limpieza de edificios
90911300-9 Servicios de limpieza de ventanas
90919200-4 Servicios de limpieza de oficinas
3.6.2.- Qualificació com contracte de serveis.
Sent que es tracta de contractar prestacions de fer consistents en el desenvolupament d'una activitat o
dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o un subministrament, incloent aquells en què
l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de forma successiva i per preu unitari, aquest contracte tindrà la
qualificació legal de contracte administratiu de prestació de serveis.
3.7.- Procediment escollit.
A la vista de les característiques anteriors i de la qualificació del contracte, la licitació es durà a terme
mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò
que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP.
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3.8.- Divisió o no en lots i justificació.
L’article 99 de la LCSP estableix que sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha
de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots.
Atès que els diferents serveis a prestar i funcions a desenvolupar dins dels dos blocs anteriors contenen,
cadascun d’ells, tasques similars, la cobertura de les quals, en termes quantitatius poden ser flexibles en el
sentit de ser transferides d’unes dependències a unes altres, resulta recomanable adjudicar els tres serveis
a una única empresa proveïdora.
És per l’anterior que es justifica que l’objecte de contractació del servei no es pugui dividir en lots,
En conseqüència NO s’admet la divisió per lots del contracte.
3.9.- Localització pressupostària, escenari de finançament de l’actuació i situació dels crèdits.
Al pressupost comarcal de l’exercici 2020 i dels anys successius d’execució del contracte, hi haurà
consignació pressupostària programada pel contracte.
Pel que fa a les dotacions de 2020 la consignació es troba localitzada a les aplicacions següents:
2020 1 920 227 00
2020 1 231 227 00
2020 1 419 227 99

Serveis generals
Serveis socials, Telecentre, Formació, Viver
Escorxador

No hi ha consignació suficient per cobrir anualment les previsions de la taula al tipus de licitació. Es contreu
el compromís de, un cop es fixi el preu d’adjudicació, complementar les dotacions fins la suficiència de
crèdit per atendre el servei.
La imputació podrà variar en funció de les necessitats i/o dotacions sempre que les variacions no deixin de
garantir els crèdits pressupostària assignats al contracte.
3.10.- Terminis específics d’inici, calendari d’execució i garantia.
Les dades de desenvolupament temporal del servei seran les del següent calendari:
Durada. S’estableix una durada d’aquest contracte de serveis de 2 anys, prorrogable fins a 6 anys o al límit
aplicable, per raó de la quantia, de 100.000 Euros.
Garantia. Atesa la pròpia naturalesa del servei NO s’estableix cap termini de garantia.
3.11.- Particularitats de la prestació i condicions especials d’execució destacables.
El servei serà prestat en els termes definits a la documentació contractual. El responsable del contracte
dirimirà qualsevol qüestió en relació a la interpretació o l’adaptació a les necessitats del servei.
3.12.- Possibilitat de millores susceptibles o no de puntuar i altres variants, en el seu cas.
Per la naturalesa del servei no es preveuen variants llevat de les millores puntuables que s’assoleixin.
3.13.- Supòsits i condicions addicionals i específics de modificació del contracte.
Es reconeix la possibilitat de modificar el contracte quan fets imprevistos derivats del curs i
desenvolupament del servei comportessin necessitats sobrevingudes associades a l’objecte del contracte
o altres esdeveniments així ho justifiquessin.
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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.
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.
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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.
3.15.- Altres determinacions específiques d’aquest servei.
No s’estableixen altres determinacions específiques que les ja incorporades a la resta de documentació
publicada.
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