Resolució

GENERALITAT DE CATALUNYA

De 17 de juliol de 2018, per la qual s'adjudica la contractació del servei de neteja
respectuosa amb el medi ambient de la seu de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i
de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (Expedient SE 07/17), contracte basat
en l’Acord marc de serveis de neteja de la Comissió Central de Subministraments
(CCS 2016 4).

Antecedents
En data 29 de maig de 2018 es va iniciar l'expedient de contractació del servei de neteja
respectuosa amb el medi ambient de la seu de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de
Publicacions de la Generalitat de Catalunya (Expedient SE 07/17), contracte basat en
l’Acord marc de serveis de neteja de la Comissió Central de Subministraments (CCS 2016
4).
En la sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2018, la Mesa de contractació ha valorat l’oferta
presentada per l’empresa LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU com a més
avantatjosa econòmicament, la qual s’ajusta als requeriments establerts als plecs i es
considera idònia, i l’ha proposat com a adjudicatària de l’esmentat contracte, amb un preu
unitari ofertat de 14,01 euros/hora (IVA exclòs), 16,95 euros/hora (IVA inclòs).
Les puntuacions obtingudes pels diferents licitadors que han presentat una proposició
s’adjunten en annex a aquesta resolució.
L’empresa LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU està al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com de l’Impost d’Activitats
Econòmiques i ha acreditat la constitució de la garantia definitiva corresponent.
Fonaments de dret
D'acord amb allò que disposa l’article 151 del Text refós de la llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre;
Fent ús de les facultats que em són conferides per l’article 5 e) del Decret 215/2000, de
26 de juny, de desplegament reglamentari de la Llei 24/1987, de 28 de desembre, de
creació de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, en relació amb l’Acord del
Consell d’Administració de l’EADOP de data 5 d’abril de 2017;
Atès que hi ha crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa,
Resolc
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu del servei de neteja respectuosa amb el medi
ambient de la seu de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la
Generalitat de Catalunya (Expedient SE 07/17), contracte basat en l’Acord marc de
serveis de neteja de la Comissió Central de Subministraments (CCS 2016 4) a l’empresa
LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU, atès que és l’oferta més avantatjosa
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econòmicament, amb un preu unitari de 14,01 euros/hora (IVA exclòs), 16,95 euros/hora
(IVA inclòs).

GENERALITAT DE CATALUNYA

Segon.- Notificar aquesta adjudicació a l’empresa LD Empresa de Limpieza y Desinfección,
SAU i a la resta de licitadors, formalitzar el corresponent document contractual i publicar-ho
al Perfil del Contractant de l’Entitat.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant del mateix òrgan que
ha dictat la resolució o davant de la persona titular del Departament de la Presidència,
que és l’òrgan competent per a la seva resolució, d’acord amb el que preveuen l’article 1
de la Llei 24/1987, de 28 de desembre; l’article 43.1 del Text refós de la Llei 4/1985, de
29 de març; els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 octubre; i l’article 76 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la rebuda de
la notificació, sens perjudici d’interposar qualsevol altre recurs que es consideri
convenient.

Jaume Domingo i Planas
Director general
Barcelona, 17 de juliol de 2018
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ANNEX
A) Puntuació obtinguda en els criteris de valoració la puntuació dels quals requereix un judici de valor (sobre A)

GENERALITAT DE CATALUNYA

VALORACIÓ JUDICI DE VALOR (fins a 25 punts)

Metodologia o pla de treball (fins a 25 punts)
LICITADOR

Valora
ció

LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU

Productes concentrats, monodosi
hidrosolubles, dossificació del
producte, mopa amb dispensador
incorporat, abrillantat amb pad de
neteja

5

Reducció consums energètics i
materials, sessions de formació i
sensibilització sobre gestió de
residuus als treballadors

5

Incorporació en el cronograma diari.
Programa NouGir per serguiments
d'incidències

5

Sistema de control horari App
NouGir

5

Adaptabilitat franja horària, serveis
periòdics, bossa hores en cas de
tancament, reorganització tasques

5

25

Expertus Multiservicios, SA

Ús de material que estalvia
recursos: paper higiènic
ultrahidasoluble, material de
microfibres actives, mopes
tractades i altres

5

Mesures de bones pràctiques en l'ús
eficient aigua i energia, perlitzadors

5

Sistema reporting on line amb
tractament de dades

5

Sistema control presencia amb
lector multifreqüència

5

Reajustament i recol·locació del
personal i reajustament horaris

5

25

Serveis de Personal i Neteja, SL

Productes ecologics monodosi,
sistema domisol d'aigua ionitzada,
secadors de mans Ffuuss o
similar, mopes amb dispensadors
integrats, abrillantat amb pad de
melamina, maquina vaporeta

5

Formació presencial en bones
pràctiques ambientals i estalvi
energètic al personal de neteja el
primer any de contracte

5

Informe mensual de gestió. Sistema de
control i gestió Vigilant. Protocol
actuació emergència

5

Compromís lliurament informe

5

Estudi d'adaptació dels canvis.
Procediment d'adaptabilitat

5

25

Selmar, SA

Reducció residus propis.Utilització
disposititus dosificadordispensador quan sigui possible

3

Pla de minimització del consum
d'aigua i electricitat. Dessignació
tècnic de medi ambient per estudi
permanent de bones pràctiques
ambientals. Aprofitament llum solar

5

Comunicació, analisi i informe de les
incidències atribuibles tant a l'empresa
com les externes. Reunions de
seguiment

4

Compromís lliurament informe

5

Estudi tècnic d'adaptació als canvis i
Seguiment tècnic continu el primer
mes

5

22

Técnicas y Sistemas de Conservación, SA

Utilització de maquinaria i equips
d'alt rendiment i baix consum
energètic. Productes concentrats
amb dosificador

5

Aprofitament llum solar. Bones
practiques per reduir consum energia
elèctrica. Desconnexió d'equips
endollats que no hagin d'estar
encesos permanentment

4

Seguiment i control del servei a través
de l'aplicació GoFormz que facilitat la
comunicació de qualsevol anomalia
detectada a mitjançant correu electrònic

5

Control horari i assistència
programari MoveWork Connect.
Compromís de lliurament d'informe
mensual.

5

Replanificació dels canvis de servei i
suport d'un equip de contingència

5

24

Multiserveis Ndavant, SL

Protocol de neteja per optimitzar
els recursos, mopes amb
dispensadors

4

Pla de gestió ambiental. Propostes
Estalvi energètic i d'aigua

4

Sistema de gestió informàtic Servo Elit

5

Servei de registre horari via telèfon

5

Reajustaments horaris, trasllats,
obres, esdeveniments

5

23

Net-Expres, SL

Format dossificador en els
productes. Microfibres. Kit i
safates contra vessaments

4

Recorregut radial i conjunta de les
netejadores x reduir despesa elèctrica.
Aprofitament hores de sol.

4

Gestió incidències Tamtam i
Cleanpromanager. Informe d'analisi de
l'incident

5

Servei de registre horari via telèfon.
Informe mensual d'assistència i
control horari

5

Compromis d'adaptació a les
variacions d'horari i necessitats
servei

5

23

Limp’tres, SL

Dossificació centralitzada, mopes
impregnades i carros complets

3

Manual de bones pràctiques, ús
eficient aigua i energia

4

Protocol d'actuació en cas d'incident
intern i extern

4

Sistema de control presencials
Emovifree

5

Reajustament de rutes, trasllat
unitats, conciliació familiar

5

21

Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, SA

Optimització de recursos
mitjançant l'estructura
organitzativa

1

Cronograma

1

Protocol d'actuació en cas d'incident
intern i extern

4

Sistema de control presencial
Visual Plan, trucada des d'un tel.
Fix s/cost

5

Compromís de cobertura del servei

5

16

5

Polivalència, flexibilitat de
contractació, bossa personal
eventual

5

17

Ferrovial Servicios, SA

Planificació digital per optimitzar
processos
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2

Planificació de tasques tenint en
compte l'estalvi energètic (fins a 5
punts)

Bones pràctiques en l'ús
d'equipaments

Valora
ció

2

Comunicació detecció
funcionaments incorrectes (fins a 5
punts)

Valoració
Total judici de
valor

Planificació de tasques tenint
en compte l'estalvi de recursos
(fins a 5 punts)

GMAO i alertes

Valora
ció

3

Compromís informe mensual
d'assistència (fins a 5 punts)

Aplicatiu de Gestió

Valora
ció

Reajustament de l'horari (fins a 5
punts)

Valora
ció
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B) Puntuació obtinguda en els criteris de valoració dels quals es realitza mitjançant l'aplicació d'una fórmula
(sobre B i puntuació obtinguda a l'Acord marc)

VALORACIO AUTOMÀTICA (fins a 75 punts)

Preu

Valoració Acord marc (fins a 15 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

LICITADOR

Valoració
total
automàtica

Preu hora Oferta
IVA exclòs

Valoració

Puntuació
obtinguda Acord
marc (Pla de
qualitat, formació,
criteris ambientals)

LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU

14,01 €

58,88

87,50

14,46

73,34

Expertus Multiservicios, SA

14,24 €

57,98

90,00

14,88

72,86

Serveis de Personal i Neteja, SL

14,60 €

56,59

85,25

14,09

70,68

Selmar, SA

14,37 €

57,48

89,25

14,75

72,23

Técnicas y Sistemas de Conservación, SA

14,98 €

55,12

75,25

12,44

67,55

Multiserveis Ndavant, SL

15,14 €

54,50

82,25

13,60

68,09

Net-Expres, SL

15,45 €

53,29

85,75

14,17

67,47

Limp’tres, SL

15,25 €

54,07

90,75

15,00

69,07

Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, SA

13,72 €

60,00

77,47

12,80

72,80

Ferrovial Servicios, SA

15,15 €

54,46

74,61

12,33

66,79
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GENERALITAT DE CATALUNYA

C) Puntuació total (sobre A + sobre B + Puntuació obtinguda a l'Acord marc)

VALORACIÓ JUDICI DE VALOR (fins a 25 punts)

VALORACIO AUTOMÀTICA (fins a 75 punts)

SOBRE A: Metodologia o pla de treball (fins a 25 punts)

Puntuació Acord marc: Pla de qualitat,
formació, criteris ambientals (fins a 15
punts)

SOBRE B: Preu

LICITADOR
Planificació de
tasques tenint en
compte l'estalvi de
recursos (fins a 5
punts)

Planificació de
tasques tenint en
compte l'estalvi
energètic (fins a 5
punts)

Comunicació
detecció
funcionaments
incorrectes (fins a 5
punts)

Compromís informe
mensual
d'assistència (fins a 5
punts)

Reajustament de
l'horari (fins a 5
punts)

5

5

5

5

5

Expertus Multiservicios, SA

5

5

5

5

Serveis de Personal i Neteja, SL

5

5

5

Selmar, SA

3

5

5

Multiserveis Ndavant, SL

Valoració
Total judici
de valor

Valoració total
automàtica

TOTAL
(puntuació
màxima 100
punts)

Preu hora Oferta IVA
exclòs

Valoració

Puntuació obtinguda
Acord marc

Valoració

25

14,01 €

58,88

87,50

14,46

73,34

98,34

5

25

14,24 €

57,98

90,00

14,88

72,86

97,86

5

5

25

14,60 €

56,59

85,25

14,09

70,68

95,68

4

5

5

22

14,37 €

57,48

89,25

14,75

72,23

94,23

4

5

5

5

24

14,98 €

55,12

75,25

12,44

67,55

91,55

4

4

5

5

5

23

15,14 €

54,50

82,25

13,60

68,09

91,09

Net-Expres, SL

4

4

5

5

5

23

15,45 €

53,29

85,75

14,17

67,47

90,47

Limp’tres, SL

3

4

4

5

5

21

15,25 €

54,07

90,75

15,00

69,07

90,07

1

1

4

5

5

16

13,72 €

60,00

77,47

12,80

72,80

88,80

2

2

3

5

5

17

15,15 €

54,46

74,61

12,33

66,79

83,79

LD Empresa de
Desinfección, SAU

Limpieza

Técnicas
y
Sistemas
Conservación, SA

Ilunion
Limpieza
Ambiente, SA

y

Ferrovial Servicios, SA

y

de

Medio
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