ACTA DE LA MESA RELATIVA ALS ACORDS ADOPTATS EN RELACIÓ A
L’OBERTURA DEL SOBRE A I DEL SOBRE B PRESENTATS PELS LICITADORS

Contracte 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
(exp. se 02/18), basada en l’Acord marc dels serveis de neteja de la Comissió Central
de Subministraments (CCS 2016 4)

1. Identificació de la reunió
 Dia: 10 de juliol de 2018, a les 10:00h
 Lloc: Sala de Juntes de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

2. Membres
La Mesa de contractació és la següent:
 Joan Burjats i Bosch, president de la Mesa.
 Ramon Mora Davant, secretari de la Mesa.
 Cristina Garcia Tamayo, en substitució de Lourdes Vilarasau Vallmitjana,
representant de l’Assessoria Jurídica.
 Carme Rocabert Puigtió, en substitució de Mercè Vallalta Torné, representant de
la Intervenció delegada.
 Anna Barrufet Villalón, vocal

3. Presentació d’ofertes
Tal i com disposa la clàusula trenta-quatrena de l’Acord marc dels serveis de neteja en el
qual es basa aquesta contractació, es va convidar a participar a la licitació a les 30
empreses homologades en el lot 1 de l’Acord marc “Serveis de neteja a la ciutat de
Barcelona”. El llistat complet d’empreses convidades consta a l’apartat F.1 del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives particulars del procediment.
En el termini de presentació d’ofertes, van declinar la seva participació les següents
empreses:





Optima Facility Services, SL
OHL Servicios Ingesan
Vareser 96, SL
Valoriza Facility, SAU
1

 Acciona Facility Services, SA
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, el dia 22 de juny de 2018 a les 12 hores,
s’havien rebut correctament en temps i forma un total de nou propostes mitjançant
l’aplicació Sobre Digital, corresponents a les empreses següents:









Expertus Multiservicios, SA
Limp’tres, SL
Serveis de Personal i Neteja, SL
Net-Expres, SL
Multiserveis Ndavant, SL
LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU
Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, SA
Selmar, SA

D’altra banda, l’empresa Ferrovial Servicios, SA va acreditar correctament haver
dipositat correctament la seva oferta per correu certificat el mateix dia 22 de juny, a les
10:26h, la qual es va rebre físicament el dilluns dia 25 de juny a les 13:51h.
L’Empresa Técnicas y Sistemas de Conservación, SA (TESCO) va comunicar a
l’EADOP mitjançant un correu electrònic el dia 22 de juny, a les 12:08h, que no li va ser
possible presentar la seva oferta a través de la Plataforma de Contractació Pública per
una suposada incidència en el seu funcionament.

En l’esmentada comunicació, l’empresa va incloure una captura de pantalla en què es
posava de manifest que en el moment d’enviar el resum de l’oferta apareixia un codi
d’error. També va adjuntar el justificant de presentació i el resum de l’oferta mitjançant
la qual cosa es feia palès que les operacions havien estat realitzades abans de la
finalització del termini de presentació d’ofertes, el qual acabava el 22 de juny a les
12:00h.

El mateix dia 22 de juny de 2018, a les 13:27h, l’EADOP va traslladar la incidència a la
bústia de suport TIC de la Generalitat de Catalunya (sau.tic@gencat.cat), establerta a
aquests efectes i en compliment del procediment d’aplicació. Probablement degut a la
circumstància que els fets descrits es varen produir un divendres prop de la finalització
de la jornada laboral a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, fins al dia 25 de
juny de 2018, a les 12:29h, l’EADOP no va rebre resposta al respecte i el contingut
literal de la resposta rebuda aleshores fou el següent: “La data d'obertura era el dia
22/06 a les 12:00 i tenen 30min per a poder aplicar credencials. Hauran de canviar la
data d'obertura”.
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Atès que la resposta rebuda del sau TIC no resolia la qüestió plantejada, el mateix dia
25 de juny de 2018 es va comunicar per telèfon al propi sau TIC. Addicionalment i atesa
la urgència es va escalar la qüestió –tant telefònicament com mitjançant correu
electrònic- a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

El dia 26 de juny de 2018, a les 10:27h, es va rebre un correu electrònic de l’equip de
suport SAU que permetia prendre una decisió sobre la possible acceptació de l’oferta
de l’empresa Técnicas y Sistemas de Conservación, SA (TESCO). En aquest correu
s’acredita que la impossibilitat de l’empresa de presentar la seva oferta dins el termini
establert fou deguda a una incidència temporal en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, és a dir, aliena a l’empresa licitadora i no imputable a aquesta.

El funcionament irregular de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública per a la
presentació del sobre digital dins el termini establert en el procediment de contractació
va determinar que era procedent ampliar-lo, motiu pel qual el dia 26 de juny de 2018, a
les 11:00 hores, l’EADOP va comunicar a l’empresa Técnicas y Sistemas de
Conservación, SA (TESCO) que podia presentar la seva oferta aquell mateix dia.

El mateix dia 26 de juny de 2018, a les 12:23h, va tenir entrada a l’aplicació sobre digital
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’oferta de la referida empresa, la
qual es considera que ha de ser acceptada pels motius exposats.

4. Sobre A
4.1 Documentació general

Una vegada resolta la incidència, el dia 27 de juny de 2018 a les 11:49h es va procedir
a l’obertura dels sobres A, que contenen la documentació general i la proposta tècnica
amb els criteris dependents d’un judici de valor.
Examinada la documentació general, es comprova que totes les empreses l’han
presentada correctament, amb la qual cosa, per tot l’exposat anteriorment, les empreses
admeses al procediment són les següents:







Expertus Multiservicios, SA
Limp’tres, SL
Serveis de Personal i Neteja, SL
Net-Expres, SL
Multiserveis Ndavant, SL
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LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU
Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, SA
Selmar, SA
Ferrovial Servicios, SA
Técnicas y Sistemas de Conservación, SA

4.2 Proposta tècnica
Els criteris avaluables mitjançant un judici de valor definits al plec de clàusules
administratives particulars del contracte són cinc, puntuables en conjunt amb un total de
25 punts. En concret, són els següents amb les puntuacions parcials que també
s’esmenten seguidament:
 Planificació de les tasques tenint en compte l’estalvi de recursos (fins a 5 punts).
 Planificació de les tasques tenint en compte l’estalvi energètic (fins a 5 punts).
 Incorporació en la realització del servei de la comunicació a l’EADOP de
possibles funcionaments incorrectes en els aparells i objectes netejats. Per
exemple: comunicació a l’Entitat si es detecta una cisterna que goteja, etc. (fins
a 5 punts).
 Compromís del licitador de presentar un informe d’assistència i control horari del
personal de neteja mensualment (fins a 5 punts).
 Reajustament de l’horari en cas de variació temporal de les necessitats del servei
(màxim 5 punts).
La tècnica del Servei de Recursos Humans i Règim Interior ha examinat la documentació
tècnica i, després d’analitzar i avaluar en contingut de les diferents proposicions
presentades per les empreses licitadores, ha proposat la següent puntuació, que és
aprovada per la Mesa:

Empresa
Expertus Multiservicios, SA
LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU
Serveis de Personal i Neteja, SL
Técnicas y Sistemas de Conservación, SA
Multiserveis Ndavant, SL
Net-Expres, SL
Selmar, SA
Limp’tres, SL
Ferrovial Servicios, SA
Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, SA
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Puntuació
25
25
25
24
23
23
22
21
17
16

A l’annex 1 s’adjunta el quadre de la puntuació amb el detall desglossat pels diferents
criteris i els aspectes més destacats de les diferents proposicions. Aquest quadre es va
fer públic mitjançant l’aplicació sobre digital de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública el dia 9 de juliol de 2018.
5. Sobre B
Una vegada oberts els sobres A, en data 27 de juny de 2018, es va demanar als licitadors
que havien presentat oferta mitjançant l’aplicació sobre digital que introduïssin la clau per
poder procedir a l’obertura dels sobres B, que contenen l’oferta econòmica, valorada amb
un màxim de 60 punts. Tots els licitadors van introduir la seva clau el mateix dia 27 de
juny.
El dia 10 de juliol de 2018, una vegada feta pública l’avaluació dels criteris dependents
d’un judici de valor, es procedeix a l’obertura dels sobres. A tal efecte, els dos custodis
dels sobres digitals, Ramon Mora i Joan Burjats, han aplicat les credencials a les 10:16h
i a les 10:28h respectivament.
Una vegada oberts els sobres de les 9 empreses que van presentar el sobre mitjançant
l’aplicació Sobre Digital, es procedeix a obrir el sobre B de l’empresa Ferrovial, que va
presentar el sobre en format paper.
En obrir el sobre de l’empresa Selmar, es constata que no ha presentat l’oferta per preu
unitari, sinó que ha proposat el preu global anual. La Mesa ha dividit el preu anual proposat
per l’empresa, 22.978,49 euros (IVA exclòs), pel total d’hores anuals del servei (1.599,28),
ja que ambdues dades consten clarament en el model d’oferta presentat. El resultat és de
14,37 euros/hora (IVA exclòs). La Mesa ha decidit admetre l’oferta, però condicionada en
tot cas a la confirmació fefaent d’aquest preu unitari esmentat per part del licitador en el
cas que aquest hagi de ser proposat com a adjudicatari.
El resultat és el següent:
Empresa
Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, SA
LD
Empresa
de
Limpieza
y
Desinfección, SAU
Expertus Multiservicios, SA
Selmar, SA
Serveis de Personal i Neteja, SL
Técnicas y Sistemas de Conservación,
SA
Multiserveis Ndavant, SL
Ferrovial Servicios, SA
Limp’tres, SL
Net-Expres, SL
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Oferta econòmica
(preu unitari hora,
IVA exclòs)
13,72 €/hora

Puntuació
60

14,01 €/hora

58,88

14,24 €/hora
14,37 €/hora
14,60 €/hora

57,98
57,48
56.59

14,98 €/hora

55,12

15,14 €/hora
15,15 €/hora
15,25 €/hora
15,45 €/hora

54,50
54,46
54,07
53,29

6. Puntuació obtinguda en l’Acord marc
D’acord amb la clàusula trenta-quatrena de l’Acord marc, un tercer criteri d’adjudicació és
la puntuació obtinguda per les empreses homologades en l’Acord marc, concretament en
els apartats de Pla de qualitat, Formació i Criteris ambientals.
Aquesta puntuació prèvia és avaluada en la present licitació amb un màxim de 15 punts.
D’acord amb la fórmula expressada en el plec de clàusules administratives particulars, la
puntuació obtinguda per les diferents empreses presentades al procediment és el següent:
Empresa
Limp’tres, SL
Expertus Multiservicios, SA
Selmar, SA
LD
Empresa
de
Limpieza
y
Desinfección, SAU
Net-Expres, SL
Serveis de Personal i Neteja, SL
Multiserveis Ndavant, SL
Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, SA
Técnicas y Sistemas de Conservación,
SA
Ferrovial Servicios, SA

Puntuació
obtinguda en
l’Acord marc
90,75
90
89,25

Puntuació
obtinguda en la
licitació
15
14,88
14,75

87,50

14,46

85,75
85,25
82,25
77,47

14,17
14,09
13,60
12,80

75,25

12,44

74,61

12,33

La puntuació total obtinguda pels diferents licitadors sumant les puntuacions parcials
exposades és la següent:

Empresa
LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU
Expertus Multiservicios, SA
Serveis de Personal i Neteja, SL
Selmar, SA
Técnicas y Sistemas de Conservación, SA
Multiserveis Ndavant, SL
Net-Expres, SL
Limp’tres, SL
Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, SA
Ferrovial Servicios, SA

Puntuació
98,34
97,86
95,68
94,23
91,55
91,09
90,47
90,07
88,80
83,79

S’adjunta a aquesta acta, com a annex 2, el quadre de puntuacions total desglossat amb
cadascun dels criteris de valoració.
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En base al que ha estat exposat, la Mesa adopta el següent
ACORD:
Proposar com a adjudicatària l’empresa LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SA atès
que ha obtingut la major puntuació amb un total de 98,34 punts, que la seva oferta s’ajusta
als requeriments tècnics del contracte i que es considera idònia.
I, sense cap més assumpte per tractar, el president de la Mesa declara acabat l’acte i
aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Ramon Mora
Davant - DNI
38111170D
(AUT)

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Joan Burjats
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Secretari

Joan Burjats i Bosch
President
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ANNEX 1: VALORACIÓ JUDICI DE VALOR (fins a 25 punts)

Metodologia o pla de treball (fins a 25 punts)

LICITADOR

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

Expertus Multiservicios, SA

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

LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU

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

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

Planificació de tasques tenint
Comunicació detecció
Valora
Valora
en compte l'estalvi energètic
funcionaments incorrectes
ció
ció
(fins a 5 punts)
(fins a 5 punts)

5

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

5

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

5

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

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

Multiserveis Ndavant, SL

Protocol de neteja per optimitzar
els recursos, mopes amb
dispensadors

4

Net-Expres, SL

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

4

Selmar, SA

Reducció residus
propis.Utilització disposititus
dosificador-dispensador quan
sigui possible

Limp’tres, SL

Valora Compromís informe mensual Valora Reajustament de l'horari
ció d'assistència (fins a 5 punts)
ció (fins a 5 punts)

Valoració
Valora
Total judici de
ció
valor

5

Reajustament i recol·locació
del personal i reajustament
horaris

5

25

5

Sistema de control horari App
NouGir

5

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

5

25

5

Compromís lliurament informe

5

Estudi d'adaptació dels
canvis. Procediment
d'adaptabilitat

5

25

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

4

Sistema de gestió informàtic
Servo Elit

5

Servei de registre horari via
telèfon

5

Reajustaments horaris,
trasllats, obres,
esdeveniments

5

23

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

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

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

Ferrovial Servicios, SA

Planificació digital per optimitzar
processos

2

Bones pràctiques en l'ús
d'equipaments

2

GMAO i alertes

3

Aplicatiu de Gestió

5

Polivalència, flexibilitat de
contractació, bossa personal
eventual

5

17

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

Pla de gestió ambiental.
Propostes Estalvi energètic i
d'aigua
Recorregut radial i conjunta de
les netejadores x reduir despesa
elèctrica. Aprofitament hores de
sol

5

Sistema reporting on line amb
tractament de dades

5

Sistema control presencia amb
lector multifreqüència

5

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

5

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

ANNEX 2: VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES A LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DE LA SEU DE L'ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS (EXP. SE 02/18), CONTRACTACIÓ BASADA EN L'ACORD MARC DE SERVEIS DE NETEJA DE LA COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS CCS 2016 4

Pressupost màxim de licitació (2 anys):

49.513,70 € (IVA exclòs)

Preu unitari màxim de licitació (€/hora):

15,48 € (IVA exclòs)

Total hores anuals

1599,28 hores

13,72 €

Oferta mínima hora s/IVA

90,75

Puntuació més alta obtinguda en l'Acord marc
(Pla de qualitat, formació, criteris ambientals)

VALORACIO AUTOMÀTICA (fins a 75 punts)

Preu

VALORACIÓ JUDICI DE VALOR (fins a 25 punts)

Valoració Acord marc (fins a 15 punts)

LICITADOR

Preu hora Oferta Total 1599,28 hores
IVA exclòs
preu global anual

Metodologia o pla de treball (fins a 25 punts)
Valoració
total
automàtica

Valoració

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

Valoració

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

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

Valora
ció

Comunicació detecció
funcionaments incorrectes (fins a 5
punts)

Valoració
Total judici de
valor
Valora
ció

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

Valora
ció

TOTAL (puntuació
màxima 100 punts)

Reajustament de l'horari (fins a 5 Valora
punts)
ció

LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU

14,01 €

22.405,91 €

58,88

87,50

14,46

73,34

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

98,34

Expertus Multiservicios, SA

14,24 €

22.773,75 €

57,98

90,00

14,88

72,86

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

97,86

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

95,68

Serveis de Personal i Neteja, SL

14,60 €

23.349,49 €

56,59

85,25

14,09

70,68

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

Selmar, SA

14,37 €

22.978,49 €

57,48

89,25

14,75

72,23

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

94,23

Técnicas y Sistemas de Conservación, SA

14,98 €

23.957,21 €

55,12

75,25

12,44

67,55

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

91,55

Multiserveis Ndavant, SL

15,14 €

24.213,10 €

54,50

82,25

13,60

68,09

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

91,09

Net-Expres, SL

15,45 €

24.708,88 €

53,29

85,75

14,17

67,47

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

90,47

Limp’tres, SL

15,25 €

24.389,02 €

54,07

90,75

15,00

69,07

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

90,07

Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, SA

13,72 €

21.942,12 €

60,00

77,47

12,80

72,80

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

88,80

Ferrovial Servicios, SA

15,15 €

24.229,09 €

54,46

74,61

12,33

66,79

Planificació digital per optimitzar
processos

2

Bones pràctiques en l'ús
d'equipaments

2

GMAO i alertes

3

Aplicatiu de Gestió

5

Polivalència, flexibilitat de
contractació, bossa personal
eventual

5

17

83,79

