ANUNCI DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LA RESIDÈNCIA PER
A GENT GRAN, CENTRE DE DIA I UNITAT DE CONVIVÈNCIA D’ESPARREGUERA, CAN COMELLES,
CENTRE GESTIONAT PER SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L.,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB UNA
PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. (NÚM. EXP. CON‐PO 11/2018)
En virtut de resolució 70/2018 del Director General de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, S.L., de data 3 de setembre de 2018, i atès que la forma de selecció del contractista
és el procediment obert, es procedeix a la convocatòria de la licitació amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora:
1.1. Organisme: SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L.
1.2. Dependència: Contractació
1.3. Obtenció de documentació i informació:
a) Dependència: SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L.
b) Domicili:
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Narcís Monturiol
Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta
c) Localitat: Girona
d) Telèfon: 972 439 168
e) Telefax: 972 439 286
f) Correu electrònic: mlopez@sumaracciosocial.cat
g) Adreça Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCod
e=viewDetail&idCap=2042232
h) Data límit d’obtenció de documentació: Fins a la finalització de la data de presentació
de proposicions.
1.4. Núm. d’expedient: CON‐PO 11/2018
2. Objecte del contracte:
2.1. Tipus:
Servei de neteja de la residència per a gent gran, centre de dia i unitat de convivència
d’Esparreguera, Can Comelles, centre gestionat per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, S.L., mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada amb una
pluralitat de criteris d’adjudicació.
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2.2. Descripció objecte:
L’objecte d’aquest plec és la regulació de les condicions administratives, econòmiques i
tècniques particulars de l’adjudicació i posterior execució del contracte de servei de neteja de la
residència per a gent gran, el centre de dia i la unitat de convivència d’Esparreguera, amb
mesures de contractació pública sostenible, d’igualtat de dones i homes i d’altres aspectes
socials i laborals.
2.3. Divisió per lots: no
2.4. Termini d’execució: 1 any
2.5. Admissió de pròrroga: Si , 1 any
2.6. Establiment d’acord marc: No.
2.7. Sistema dinàmic d’adquisició: No.
3. Tramitació i procediment:
3.1. Tramitació: Ordinària.
3.2. Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada.
3.3. Subhasta electrònica: No.
3.4. Criteris d’adjudicació:
L’adjudicació es farà a la proposició més avantatjosa que serà aquella que obtingui la major
puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació un cop aplicats els criteris
d’adjudicació que a continuació es detallen:
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor (SOBRE B) (49
punts) i que serviran de base per a la valoració de les proposicions són els següents:
Valoració d’una memòria tècnica, que tindrà un extensió màxima de 50 pàgines numerades, per
l’anvers i pel revers del full, amb un índex de continguts i que contindrà, com a mínim, els
següents apartats que seran puntuats:

CONCEPTE
1. Programa de treball
1.1. Proposta de supervisió i/o coordinació.
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PUNTUACIÓ
MÀXIMA
PARCIAL

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
TOTAL
47

15

2

1.2. Proposta de procediment de control de qualitat, sistemàtica d’observacions i
altres paràmetres, d’acord amb el Plec de Prescripcions tècniques.

15

1.3. Proposta d'horari concret assignat a les tasques que integren el plec.

12

1.4. Proposta de cobertura de baixes.

5

2. Proposta de serveis complementaris no inclosos en el Plec de prescripcions
tècniques
2.1. Altes millores proposades pel licitador. (com ara propostes relacionades
amb la millora del servei descrit al Plec de Prescripcions Tècniques)
TOTAL

2
2
49 punts

Per cadascun dels conceptes a valorar, la puntuació s’atorgarà de la següent manera:
-

0% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts no s’ajusten gens al criteri o no es presenta documentació suficient per a valorar‐
lo.

-

25% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera insuficient al criteri.

-

50% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera suficient al criteri.

-

75% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera notable al criteri.

-

100% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera excel∙lent al criteri.

Els criteris quantificables de forma automàtica (SOBRE C), fins a 51 punts:
A) Preu. Fins a un màxim de 31 punts.
Es calcularà la baixa de cada oferta respecte del pressupost de licitació (IVA no inclòs), i
s’atorgarà la màxima puntuació a la que representi la major baixa econòmica. La resta de
proposicions rebran una puntuació proporcional a la baixa respecte la que representi la major
baixa econòmica. La fórmula per obtenir la puntuació serà la següent:
PXMenor = P = 31
PXi = XMenor . 31 / Xi
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El fet d’expressar incorrectament o insuficientment les ofertes es valorarà en zero punts. A
efectes de càlcul de la puntuació de cadascun dels criteris, els licitadors que obtinguin
puntuació zero en el criteri corresponent s’exclouran de la mitjana.

B) Millora de les hores de servei setmanals Fins a 10 punts.

MILLORA D'HORES SETMANALS DE SERVEI DE
NETEJA
Increment de 5 hores
2 punts
Increment de 10 hores
5 punts
Increment de 15 hores
7 punts
Increment de 20 hores
10 punts

C) Millora de les hores setmanals de bugaderia Fins a 5 punts

MILLORA D'HORES SETMANALS DE SERVEI DE
BUGADERIA
Increment d’1 hora
1 punts
Increment de 2 hores
2 punts
Increment de 3 hores
3 punts
Increment de 4 hores
4 punts
Increment de 5 hores
5 punts

C) Millora de les hores setmanals de jardineria Fins a 5 punts

MILLORA D'HORES SETMANALS DE SERVEI DE
JARDINERIA
Increment d’1 hora
1 punts
Increment de 2 hores
2 punts
Increment de 3 hores
3 punts
Increment de 4 hores
4 punts
Increment de 5 hores
5 punts
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4. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació:
Valor estimat del contracte (incloent possibles pròrrogues (1 any) i incloent modificacions
(màxim 20%): 293.092,80 €
Pressupost de licitació. Queda desglossat de la manera que segueix:
ANUALITAT

EDIFICI
Residència
"Can
Comelles"
(Annex I
PPT)
Residència
Assistida
(Annex II
PPT)
Unitat de
Convivència
(Annex III
PPT)

2018

2018

2018

TOTALS

ANUALITAT

2019

2019

2019

EDIFICI
Residència
"Can
Comelles"
(Annex I
PPT)
Residència
Assistida
(Annex II
PPT)
Unitat de
Convivència
(Annex III
PPT)

TOTALS
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Hores
diàries

Hores
setmanals

Hores
anuals

10

70

560

15,25 €

18,45 €

8.540,00 €

10.333,40 €

10

70

560

15,25 €

18,45 €

8.540,00 €

10.333,40 €

4

28

224

15,25 €

18,45 €

3.416,00 €

4.133,36 €

24

168

1344

20.496,00 €

24.800,16 €

Hores
diàries

Preu/hora Preu/hora
Total
(sense IVA) (IVA inclòs) (sense IVA )

Hores
Hores Preu/hora Preu/hora
setmanals anuals (sense IVA) (IVA inclòs)

Total
(IVA inclòs)

Total
(sense IVA )

Total
(IVA inclòs)

10

70

3.080

15,25 €

18,45 €

46.970,00 €

56.833,70 €

10

70

3.080

15,25 €

18,45 €

46.970,00 €

56.833,70 €

4

28

1.232

15,25 €

18,45 €

18.788,00 €

22.733,48 €

24

168

7392

112.728,00 €

136.400,88 €
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La partida corresponent a la Unitat de Convivència (Annex III PPT) queda supeditada a la
finalització de les obres de construcció de la mateixa. En cap cas seran fracturables per l’empresa
adjudicatària si no han estat realitzades pel motiu que sigui.
Revisió de preus: No.
5. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No requereix.
b) Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: la que es ressenya al plec de
clàusules administratives particulars.
6. Garantia exigida:
6.1. Provisional: no se n’exigeix.
6.2. Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte.
7. Presentació d’ofertes:
7.1. Data límit de presentació:
Fins a les 14 hores del 35è dia natural a comptar de l’endemà de la de publicació d’aquest anunci
al Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil del Contractant de SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA, S.L.
7.2. Modalitat de presentació: Electrònica
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà en 5 dies el termini de
presentació de les mateixes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que
haguessin activat l’oferta.
7.3. Admissió de variants: No.
7.4. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos des de
l’obertura d’ofertes.
7.5. Subcontractació: fins un 25%
8. Obertura d’ofertes:
8.1. Adreça:
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Narcís Monturiol
BLOC B TERCERA PLANTA
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Carrer Emili Grahit, núm. 91.
17003‐GIRONA
8.2. Localitat: 17003‐GIRONA
8.3. Data i hora: s’avisa a l’adreça electrònica dels licitadors.
9. Despeses de Publicitat: a càrrec del licitador adjudicatari, fins a un màxim de 1.000,00€.
10. Altres informacions: les que es ressenyen al plec de clàusules administratives particulars i al
plec de prescripcions tècniques.

Girona, 5 de setembre de 2018
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