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ANUNCI
del Departament de Drets Socials. pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. BE2022-16)

-1 Entitat adjudicadora
a)

Organisme: Departament de Drets Socials.

b)

Número d’identificació: S-0811001-G

c)

Dependència que tramita l'expedient: Departament de Drets Socials.

d)

Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.

e)

Número d'expedient: BE-2022-16

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)

Entitat: Departament de Drets Socials.

b)

Domicili: Passeig del Taulat, 266-270

c)

Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08019.

d)

Codi NUTS: ES511

e)

Telèfon: 938822557.

f)

Adreça electrònica: contractacio.tsf@gencat.cat

g)

Adreça d'Internet del perfil del contractant: dretssocials.gencat.cat

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins la data de termini de presentació d’ofertes.
Horari d’atenció: Horari de d'atenció de la Secció de Contractació: De dilluns a divendres de 8:00 h a
15:00

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de neteja i bugaderia al centres propis dependents de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
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b) Admissió de pròrroga: fins a 4 any més.
c) Divisió en lots: 9 lots.
LOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SERVEI
CREI Can Rubió
CRAE Maria Assumpta
CRAE Osona
C.A. Girona
CRAE Llars Infantils Torre Vicens
CRAE Coll de l’Alba
CREI Els Castanyers
C.A. Mare de Déu de la Mercè
CRAE Enric Llaberia

Codi NUTS
ES511
ES511
ES511
ES512
ES513
ES514
ES511
ES514
ES513

d) Termini d'execució: Des del dia 1 de gener del 2022, 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 2022.
e) Establiment d'un acord marc: no.
f) Codi CPV: 90911200-8 Serveis de neteja d’edificis.

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari, de despesa anticipada.
c) Procediment: obert.
e) S’aplica un acord marc: no.
f) S’aplica una subhasta electrònica: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 8.783.519,72 euros.
b) Import de sortida, sense IVA: 1.637.041,41 euros.
c) IVA aplicable: 21% .
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d) Pressupost base licitació: 1.980.820,11 euros
Desglossament:
IVA 21 %

Import total IVA inclòs

CREI Can Rubió

Licitació
IVA exclòs
189.493,52 €

39.793,64 €

229.287,16 €

2

CRAE Maria Assumpta

190.392,06 €

39.982,33 €

230.374,39 €

3

CRAE Osona

42.900,76 €

9.009,16 €

51.909,92 €

4

CA Girona
CRAE Llars Infantils Torre
Vicens
CRAE Coll de l’Alba
CREI Els Castanyers
CA Mare de Déu de la
Mercè
CRAE Enric Llaberia
TOTALS

427.539,50 €

89.783,30 €

517.322,80 €

222.408,29 €

46.705,74 €

269.114,03 €

38.519,10 €
171.521,12 €

8.089,01 €
36.019,44 €

46.608,11 €
207.540,56 €

301.491,20 €

63.313,15 €

364.804,35 €

52.775,86 €
1.637.041,41 €

11.082,93 €
343.778,70 €

63.858,79 €
1.980.820,11 €

Lot

Centre

1

5
6
7
8
9

-6 Admissió de variants
No

-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5 % de l’adjudicació.

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: Sí.
Lot 1. CREI Can Rubió: Grup U, subgrup 1, categoria 2/B
Lot 2. CRAE Maria Assumpta: Grup U, subgrup 1, categoria 2/B
Lot 3. CRAE Osona: Grup U, subgrup 1, categoria 1/A
Lot 4. C.A. Girona: Grup U, subgrup 1, categoria 3/C
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Lot 5. CRAE Llars lnfantils Torre Vicens: Grup U, subgrup 1, categoria 2/B
Lot 6. CRAE Coll de l’Alba: Grup U, subgrup 1, categoria 1/A
Lot 7. CREI Els Castanyers: Grup U, subgrup 1, categoria 2/B
Lot 8. C.A. Mare de Déu de la Mercè: Grup U, subgrup 1, categoria 3/C
Lot 9. CRAE Enric Llaberia: Grup U, subgrup 1, categoria 1/A
En el cas de presentar oferta a diversos lots,
- Categoria 1/A o superior, quan el sumatori del valor mitjà anual dels lots als qual es presenta oferta
sigui inferior a 150.000 euros
- Categoria 2/B o superior, quan el sumatori del valor mitjà anual dels lots als qual es presenta oferta
sigui superior a 150.000 euros i inferior a 300.000 euros.
- Categoria 3/C o superior, quan el sumatori del valor mitjà anual dels lots als qual es presenta oferta
sigui superior a 300.000 € i inferior a 600.000 €
- Categoria 4/D, o superior quan l’import del sumatori dels lots als qual es presenta oferta sigui superior
a 600.000 € i inferior a 1.200.000 euros.
- Categoria 5/D, quan l’import del sumatori dels lots als qual es presenta oferta sigui superior a
1.200.000 euros

b) Solvència econòmica i financera:
Xifra anual de negocis referida al millor exercici dels 3 darrers igual o superior a l’import del contracte:
Lot 1. CREI Can Rubió: 189.400 €
Lot 2. CRAE Maria Assumpta: 190.300 €
Lot 3. CRAE Osona: 42.900 €
Lot 4. C.A. Girona: 427.500 €
Lot 5. CRAE Llars lnfantils Torre Vicens: 222.400 €
Lot 6. CRAE Coll de l’Alba: 38.500 €
Lot 7. CREI Els Castanyers: 171.500 €
Lot 8. C.A. Mare de Déu de la Mercè: 301.400 €
Lot 9. CRAE Enric Llaberia: 52.700 €
L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència econòmica i financera haurà de presentar els
comptes anuals, en què figuri el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. S’haurà d’acreditar
la presentació davant de l’organisme oficial corresponent.
En cas que l’empresa no tingui obligació de presentació de comptes davant organisme oficial, haurà
de presentar una declaració sobre aquest fet i presentar els comptes legalitzats.
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En cas que l’empresa no tingui obligació de presentació de comptes davant organisme oficial ni de
legalitzar comptes, haurà de presentar una declaració sobre aquest fet i haurà de presentar els
comptes signats pel representant legal.
c) Solvència tècnica o professional:
Xifra anual de negocis referida al millor exercici dels 3 darrers igual o superior a l’import del contracte:
Lot 1. CREI Can Rubió: 189.400 €
Lot 2. CRAE Maria Assumpta: 190.300 €
Lot 3. CRAE Osona: 42.900 €
Lot 4. C.A. Girona: 427.500 €
Lot 5. CRAE Llars lnfantils Torre Vicens: 222.400 €
Lot 6. CRAE Coll de l’Alba: 38.500 €
Lot 7. CREI Els Castanyers: 171.500 €
Lot 8. C.A. Mare de Déu de la Mercè: 301.400 €
Lot 9. CRAE Enric Llaberia: 52.700 €
L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència tècnica o professional haurà de presentar una
relació signada dels principals serveis d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte
del contracte, realitzats en l’any de major execució, dins dels darrers tres anys, que inclogui descripció
del servei, import, dates i destinatari, acompanyada dels certificats dels receptors, públics o privats,
que acreditin la realització de la prestació.

-9 Criteris d’adjudicació:
Els criteris d’adjudicació, sobre una puntuació màxima de 100 punts, són els següents:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA (SOBRE B): 100 punts
1. Oferta econòmica (màxim 49 punts)
L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
La resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional a la més econòmica, d’acord amb la fórmula
següent:
PUNTUACIÓ = oferta més econòmica x puntuació màxima
oferta
2. Mitjans materials per a l’execució del servei (màxim 21,5 punts)
2.1. Productes de neteja amb etiqueta ecològica. (màxim 6 punts)
(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
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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 5 productes de neteja: 0 punts
- De 6 a 7 productes de neteja: 1 punt
- De 8 a 9 productes de neteja: 2 punts
- De 10 a 11 productes de neteja: 3 punt
- De 12 a 13 productes de neteja: 4 punts
- Més de 13 productes de neteja: 6 punts
2.2. Maquinària i aparells de neteja eficients energèticament. (màxim 7,5 punts )
(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).
Maquinària i aparells de neteja eficients energèticament que s’empraran en el servei de neteja del
centre.
- De 0 a 2 màquines o aparells de neteja: 0 punts
- De 3 a 4 màquines o aparells de neteja: 2,5 punts
- De 5 a 6 màquines o aparells de neteja: 5 punts
- Més de 6 màquines o aparells de neteja: 7,5 punts
S'estableix valorar les mesures de gestió ambiental del servei atès el compromís amb el medi
ambient.
2.3. Periodicitat de reposició de materials al centre (màxim 5 punts)
Es valorarà la periodicitat en la que es faran els aprovisionament dels productes al centre amb la
finalitat d’evitar que hi hagi una gran quantitat d’estoc a conseqüència de maximitzar els períodes
d’aprovisionament.
La puntuació es concreta de la següent manera:
- Aprovisionament de productes amb una periodicitat inferior a dues setmanes: 5 punts.
- Aprovisionament de productes amb una periodicitat inferior a tres setmanes: 2,5 punts.
- Aprovisionaments de productes amb una periodicitat superior a tres setmanes: 0 punts.
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2.4. Periodicitat de reposició de materials en cas d’urgència (màxim 3 punts)
Es valorarà el temps de resposta davant de situacions de falta d’estoc de productes que impedeixin o
dificultin la correcte prestació del servei.
La puntuació es concreta de la següent manera:
- Reposició de productes d’urgència en menys d’un dia: 3 punts.
- Reposició de productes d’urgència en menys de dos dies: 1,5 punt.
- Reposició de productes d’urgència en més de dos dies: 0 punts.

3. Sistema de supervisió i control del servei (màxim 7,5 punts)
Per la valoració d’aquest criteri es tindrà en compte els mecanismes, instruments i l’estructura
tècnica de verificació i d’inspecció indispensable per a coordinar els treballs i supervisar allò que s’ha
realitzat exposant la proposta pel que fa a la seva periodicitat i la informació que es lliurarà al centre
amb la finalitat d’assegurar que el servei contractat s’està duent a terme.
3.1. Periodicitat de la supervisió (màxim 3 punts)
Per a la valoració d’aquest criteri, es tindrà en compte l’augment de la freqüència en la que es
realitzarà la supervisió del servei establerta al punt 5 del plec. La puntuació es concreta de la següent
manera:
- Acció de seguiment amb una freqüència < 2 setmanes: 3 punts
- Acció de seguiment amb una freqüència > 2 setmanes < 3 setmanes: 2 punt
- Acció de seguiment amb una freqüència > 3 setmanes: 0 punts.
3.2. Informació que es lliurarà al centre de les supervisions realitzades (màxim 4,5 punts)
Per a la valoració d’aquest criteri, es tindrà en compte que s’estableixi facilitar al director/a del
centre, la següent informació desprès de les supervisions realitzades. Aquestes puntuacions es
concreten de la següent manera (puntuació sumatòria):
a) Informe relatiu a l’última comanda realitzada, de l’estoc existent i la propera comanda (1,5 punt).
b) Fitxa de control horari del treballador/a (1,5 punt).
c) Informe del seguiment d’incidències detectades en supervisions anteriors fins a la seva correcció
(1,5 punt).

4. Cobertura de contingències del personal (fins a 10 punts)
4.1. Cobertura de contingències programades del personal (baixes programades, permisos,
vacances,...) (fins a 5 punts)
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Per la valoració d’aquest criteri es tindrà en compte que l’empresa garanteixi la continuïtat del servei,
eliminant o reduint els riscos davant situacions d’absentisme programades del personal (informades
amb una antelació mínima de tres dies).
La puntuació es concreta de la següent manera:
- 0 dies amb descobert de personal: 5,00 punts.
- 1 dia de descobert de personal: 4,00 punts.
- 2 dies de descobert de personal: 3,00 punts
- 3 dies de descobert de personal: 2,00 punts.
- 4 dies de descobert de personal: 1,00 punt
- 5 dies de descobert de personal: 0,00 punts
4.2. Cobertura de contingències extraordinàries o habituals urgents (baixes no programades,
inassistències,...) (fins a 5 punts)
Per la valoració d’aquest criteri es tindrà en compte que l’empresa garanteixi la continuïtat del servei,
eliminant o reduint els riscos davant situacions d’absentisme extraordinàries del personal (informades
amb menys de dos dies d’antelació).
La puntuació es concreta de la següent manera:
- 0 dies amb descobert de personal: 5,00 punts.
- 1 dia de descobert de personal: 4,00 punts.
- 2 dies de descobert de personal: 3,00 punts.
- 3 dies de descobert de personal: 2,00 punts.
- 4 dies de descobert de personal: 1,00 punt
- 5 dies de descobert de personal: 0,00 punts.

5. Formació (màxim 12 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.)
Per a la valoració d’aquest criteri, es tindrà en compte la formació que l’empresa oferirà al personal
implicat en el servei directe al centre (puntuació sumatòria):.
a) Formació en l’ús dels equips de protecció individuals (EPI). Mínim 5 hores. 2 punts
b) Formació en riscos laborals en el sector neteja. Mínim 10 hores. 2 punts
c) Formació en neteja i manteniment de terres. Mínim 10 hores. 2 punts
d) Formació en neteja i tractament de superfícies. Mínim 10 hores. 2 punts
e) Formació en neteja de vidres. Mínim 5 hores. 2 punts
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f) Formació en maneig d’equips i maquinària de neteja. Mínim 10 hores. 2 punts

Criteris per l'adjudicació deis lots
Amb la finalitat d'evitar situacions que obstaculitzin la competència efectiva i per afavorir l’accés a
les PIMES, el nombre màxim de lots que es podran adjudicar a una mateixa empresa serà de 3, excepte
en el supòsit que en algun lot es presentés només una empresa. En aquest cas, amb la finalitat que cap
lot quedés desert es podrà adjudicar més de 3 lots a la mateixa empresa licitadora.
Les empreses licitadores que es presentin a més d'un lot hauran d'especificar l'ordre de preferència
dels lots presentats. L'ordre de preferència dels lots s'haurà de presentar dins del sobre A.
L'òrgan de contractació tindrà en compte aquest ordre de preferència quan una mateixa empresa
licitadora obtingui la millor puntuació en més de 3 lots.
Quan una empresa no presenti l'ordre de preferència dels lots presentats al sobre A o aquest presenti
alguna errada o incoherència s'aplicarà l'ordre de preferència següent: lot 1, lot 2, lot 8, lot 3, lot 7, lot
4, lot 5, lot 9 i lot 6.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre homes i
dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no utilització de llenguatge sexista
en cap document escrit ni visual relacionada amb el contracte.
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de garantir el compliment dels convenis
col·lectius sectorials i territorials aplicables s’estableix com a condició especial d’execució l’obligació
de subrogació dels treballadors, que presten el servei, d’acord amb l’Annex 2 del plec de clàusules
administratives particulars, així com també l’obligació que té l’empresa que acaba l’execució
contractual de facilitar a l’òrgan de contractació la informació sobre les condicions laborals dels
treballadors subrogables per un nou adjudicatari.
També constitueix condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària garanteixi a les persones
adscrites a l’execució del contracte, durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les
condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable, així com el cobrament
puntual de les retribucions. Aquesta condició especial d’execució s’estableix per garantir els drets
socials dels treballadors adscrits a la prestació del contracte.
També s’estableix com a condició especial d’execució que el contractista ha de respectar la normativa
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici de l’establert al darrer
paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202 LCSP.
En cas d’incompliment o cada reiteració d’incompliment de les condicions especials d’execució del
contracte s’estableix una penalitat del 3% de l’import del contracte o, si s’escau, de la pròrroga, IVA
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exclòs. Així mateix, a les condicions especials d’execució se li atribueixen del caràcter d’obligacions
contractuals essencials, i el seu incompliment pot ser causa de resolució del contracte.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE
6 d’agost de 2021
-12 ACP aplicable al contracte
Sí

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 14 de setembre a les 12:00:00.
b) Documentació que cal presentar: 2 sobres
c) Presentació d’ofertes: mitjançant sobre digital.
Entitat: Departament de Drets Socials.
Domicili i localitat: Passeig del Taulat, 266-270 Barcelona CP: 08019.
Documentació que cal presentar: sobre A – Documentació general ; sobre B –Documentació amb
l’oferta econòmica.
Adreça electrònica: contractacio.tsf@gencat.cat
-Possibilitat de presentar ofertes per lots: a tots els lots.
-Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: 3.
d) S’utilitzen les comandes electròniques: sí.
e) S’accepta la facturació electrònica: sí.
f) S’utilitza el pagament electrònic: sí.
g) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: no escau.
h) Criteris objectius de selecció dels candidats: no.
i) El procediment no es desenvoluparà en fases successives.
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-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament de Drets Socials..
b) Lloc: Passeig del Taulat, 266-270 Barcelona CP: 08019.
c) Data d’obertura del sobre B: 17 de setembre de 2021.

-15 Despeses d'anunci
No hi ha despesa.

-16 Llengües per a redactar ofertes
Català, castellà, aranès.

-17 Recurs
D’acord amb allò establert a l’apartat VII del Plec de Clàusules Administratives.

- 18 El contracte no està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea.

Xavier Baiget i Cantons
Director de Serveis
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