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Contracte de serveis - procediment obert
ANNEX 3 AL PCAP PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
LOT 2.- SERVEI DE NETEJA EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Documents a presentar per valorar les ofertes per
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8562, Llibre 7809, Full 100373, CIF A-58283342

A INSERIR EN SOBRE ELECTRONIC 2
""El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. ..............,
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................,
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................),
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LOT 2.- SERVEI DE NETEJA EQUIPAMENTS ESPORTIUS GESTIONATS PER
L’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A.
(PROCORNELLÀ) AMB LA CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE VINCULADES
A CONDICIONS SOCIALS I LABORALS, INNOVACIÓ I QUALITAT DEL SERVEI, es compromet a
portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, i aporta la següent
documentació a efectes de valorar la seva oferta per CRITERIS DEPENDENTS D’UN JUDICI DE
VALOR:
DECLARA RESPONSABLEMENT que acompanya la següent documentació:
LOT 2.- SERVEI DE NETEJA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Sobre 2: Criteris que depenen d’un judici de valor
Criteri A: Millor Programa de treball de la prestació del servei de □ Programa de treball
neteja
Cal descriure de forma exhaustiva el Programa de treball de la
prestació del servei de neteja ordinari que es proposa per al
servei de neteja del lot corresponent.
Es valorarà en funció de la major concreció, viabilitat i adequació
del programa de treball del lot 2.- equipaments esportius; l’ús de
maquinària específica que millori el temps i la qualitat de la
prestació del servei i la màxima reducció de les molèsties als
treballadors i/o usuaris, sense perjudici d’un servei de neteja
continuat.
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Criteri B: Millor Pla de seguiment, coordinació, supervisió,
control de qualitat i avaluació del servei de neteja
Les empreses licitadores presentaran les línies bàsiques del seu
Pla de seguiment, coordinació, supervisió, control de qualitat i
avaluació de la prestació del servei de neteja.
Es valorarà la proposta de seguiment, coordinació i supervisió,
així com de control de qualitat i avaluació (mitjançant indicadors)
dels treballs més adequada i idònia a l’objecte i característiques
de la prestació del lot, amb especial incís al Pla de prevenció de
riscos laborals i de seguretat social.
Caldrà especificar els comandaments assignats, el perfil
professional, les tasques concretes a desenvolupar, en especial,
per part dels interlocutors i coordinadors, així om els canals de
comunicació que posarà a disposició tant del seu personal, per tal
de garantir la comunicació i la localització, com amb
PROCORNELLÀ.
Criteri C: Mitjans i recursos personals més adequats
Les empreses licitadors presentaran una proposta que especifiqui
els mitjans personals i materials que adscriuran a la prestació del
servei, tenint en compte l’objecte del contracte de cada lot i les
característiques del servei a prestar per cada lot, amb especial
esment al sistema de cobertura de baixes.
Insuficient: no s’ajusta a les necessitats del servei, deixa de banda
aspectes importants, i/o conté omissions i/o errades o no es
presenta.

□ Pla de seguiment,
coordinació, supervisió,
control de qualitat i
avaluació

Criteri D: mitjans materials (productes i maquinària que
s’utilitzi) amb etiqueta ecològica i millor gestió mediambiental
acreditada de la prestació dels serveis inclosos en l’objecte del
lot corresponent

□ Mitjans materials
(productes i maquinària
amb etiqueta ecològica)
□ Gestió mediambiental
acreditada.

□ Mitjans i recursos
personals

(Data, segell i signatura).”
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