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Número d’expedient: SIDO2018001361
Anunci de licitació del contracte de serveis de la neteja de locals, dependències
i instal·lacions de titularitat municipal, lot A-vidres i lot B-edificis.
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament Figueres.
b) Dependència tramitadora: Servei Contractació.
c) Número expedient: 28/2018
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Figueres
b) Domicili: Plaça de l’Ajuntament, 12
c) Localitat i codi postal: Figueres 17600
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972 03 22 86 / 972 03 22 58
f) Adreça electrònica: contractacio@figueres.org
g) Adreça d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&
keyword=figueres&reqCode=viewDetail&idCap=9328325
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: Tota la documentació i
informació està disponible en el perfil del contractant.
i) Horari d’atenció: matins de dilluns a divendres laborables de 9:00 a 14:00
hores.
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Contracte de serveis de la neteja de locals,
dependències i intal·lacions de titularitat municipal, lot A- vidres i lot B- edificis
b) Admissió de pròrroga: Si.
c) Divisió en lots i nombre de lots/ d’unitats: Si.
d) Lloc d’execució: Figueres
e)Termini d’execució: Dos anys, prorrogable per períodes semestrals (6 mesos)
fins a un total de dos anys addicionals.
f) Establiment d’un acord marc ( en el seu cas): No.
g) Codi CPV:
-90911200-8 Serveis de neteja d’edificis
-90911300-9 Serveis de neteja de finestres
-90919000-2 Serveis de neteja d’oficines, escoles i equipament oficina.
h) Codi NUTS: ES512
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4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: contracte de serveis
b) Tramitació: ordinària i subjecte a regulació harmonitzada
c) Procediment: obert.
d) S’aplica un acord marc: no
e) S’aplica una subhasta electrònica: no
5.- Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte lot A + lot B: 5.793.817,71 € sense IVA.
Valor estimat lot A: 138.361,18 €
Valor estimat lot B: 5.655.456,53 €
b) Pressupost base de licitació lot A + lot B (IVA inclòs): 3.469.123,10 €
Pressupost bae de licitació lot A (IVA inclòs): 82.845,58 €
Pressupost base de licitació lot B (IVA inclòs): 3.386.277,52 €
c) IVA suportat: 21 %
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties:
Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació sense IVA.
8.- Requisits específics del contractista
LOT A:
a) Solvència econòmica i financera:
El criteri per a l’acreditació de la solvènica econòmica i financera serà el
volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de
negoci dels tres útlims conclusos haurà de ser igual o superior a 61.500 €.
b) Solvència professional o tècnica:
Haver realitzat serveis o treballs d’igual o similar naturalesa dels que
constitueixen l’objecte del contracte en els darrers tres anys.
Acreditació: Certificat comprensiu de la relació dels principals serveis
realitzats en els darrers tres anys en l’àmbit de l’objecte del contracte o en
àmbits connexes, amb indicació del seu objecte, de l’import total, la data i
l’entitat contractant, pública o privada.
A aquesta relació li serà acompanyada dels corresponents certificats de
bona execució. Es considerarà acreditada la solvència si l’import anual
acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de
l’anualitat mitja del contracte, és a dir, 28.995,95€.
Alternativament es podrà acreditar el compliment dels requisits de solvència
previstos en els apartats a) i b) presentant la classificació equivalent a
aquesta solvència. En tot cas, la classificació exigida és: Grup U; Subgrup 1;
Categoria RD1098/01: A i Categoria RD773/2015: 1.
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LOT B:
a) Solvència econòmica i financera:
Serà el volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de
major volum de negoci dels tres últims conclusos haurà de ser
almenys una vegda i mitja el valor anual del contracte, és a dir igual o
superior a 2.539.708,13 €.
b) Solvència professional o tècnica:
Haver realitzar serveis o treballs d'igual o similar naturalesa dels que
constitueixen l'objecte del contracte en els darrers tres anys.
Acreditació: Certificat comprensiu de la relació dels principals serveis
realitzats en els darrers tres anys en l’àmbit de l’objecte del contracte
o en àmbits connexes, amb indicació del seu objecte, de l’import
total, la data i l’entitat contractant, pública o privada. A aquesta
relació li serà acompanyada dels corresponents certificats bona
execució. Es considerarà acreditada la solvència si l’import anual
acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de
l’anualitat mitja del contracte, és a dir 1.185.197,13 euros.
Alternativament es podrà acreditar el compliment dels requisits de
solvència previstos en els apartats a) i b) presentant la classificació
equivalent a aquesta solvència. En tot cas la classificació exigida és:
Grup U; Subgrup 1; Categoria RD1098/01: D i Categoria
RD773/2015: 5.
9.- Criteris d’adjudicació: varis criteris.
Lot A- Neteja vidres: puntuació màxima 60 punts.
a) Criteri objectiu segons el preu ofert: fins a 40 punts.
b) Criteri objectiu en relació a la millora de les freqüències de neteja de
vidres: fins a 20 punts.
Lot B- Neteja d’edificis i equipaments: puntuació màxima 80 punts.
a) Criteri objectiu segons el preu: fins a 60 punts.
b) Criteri objectiu relatiu a l’optimització i organització del servei a prestar:
fins a 20 punts.
10.- Condicions especials per a l’execució del contracte:
De tipus laboral:
a) Serà condició d’execució contractual d’ambdós lots que l’empresa
adjudicatària mantingui durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució
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del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta de conformitat
amb el Conveni sectorial que li sigui d’aplicació o bé els acords
d’empresa.
b) Serà condició especial d’execució d’ambdós lots, l’obligació de
contractar en el termini màxim d’un mes des de la formalització del
contracte, d’una persona amb risc d’exclusió social (persones majors de
55 anys amb atur de llarga durada, persones que hagin esgotats totes
les prestacions socials i persones que estiguin o hagin estat en situació
de violència de gènere). L’esmentada condició serà obligació durant tota
la vida del contracte.
11.- Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: si
12.- Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: Fins el dia 13 de desembre de 2018 a les 14:00
hores.
b) Documentació que cal presentar: DOS arxius digitals. ( clàusula 19 del plec
de clàusules administratives particulars).
c) Forma de presentació: a través de la plataforma VORTAL
13. Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Figueres
b) Obertura de proposicions: en un termini màxim 20 dies naturals comptats
des de la finalització del termini per presentar proposicions; la Mesa de
Contractació procedirà a l’obertura dels dos sobres/arxius, que contenen la
documentació administrativa i la proposició.
L’obertura de proposicions es realitzarà per la mesa de contractació a través de
l’eina de licitació electrònica VORTAL.
14.- Despeses d’anuncis: la licitació d’aquest contracte no compta amb
despeses de publicació.
15.- Llengues per redactar ofertes o sol·licituds: Qualsevol de les dues
llengues oficials de Catalunya, el català o el castellà.
16.- Recursos:
Recurs especial en matèria de contractació, davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Púlic, en el termini de 15 dies hàbils.
17.- Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea: no.

L’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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