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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL PROCEDIMENT PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER I NETEJA DE LES CABINES DE WC PER
SITUAR A LA PLATJA DE CUINIT, TANT PER LA TEMPORADA DE BANY LA RESTA DE
L’ANY, EL BUIDAT DELS DIPÒSITS DELS MÒDULS DE SALVAMENT I ELS WC PER A
ESDEVENIMENTS SINGULARS AL MUNICIPI DE CUNIT.
1.- Objecte del contracte
La present convocatòria té per objecte el contracte, per procediment obert mitjançant
concurs públic, pel lloguer i manteniment de neteja de les cabines de WC, a situar a la platja
de Cunit, tant durant la temporada de bany com fora d’aquesta; així com el buidat de les tres
fosses sèptiques dels mòduls de salvament i socorrisme, i el lloguer netejat de les cabines
sanitàries que s’instal·laran en els esdeveniments de major concurrència a Cunit, de caire,
lúdic, festiu, esportiu, cultural o de promoció econòmica, per un termini d’un any prorrogable
a un més.
Atès en compte que l’objecte del contracte es regular la contractació de la major part dels
serveis de cabines de WC que requereix l’Ajuntament i que la seva tipologia és molt diferent
es relacionen el conjunt de serveis que formaran part del contracte:
A) Platges
A1) Cabines sanitàries per la temporada de bany
S’instal·laran 11 cabines sanitàries, 6 estàndards i 5 adaptades a minusvàlids a
col·locar en els llocs establerts pel Pla d’Usos i Serveis de Temporada a col·locar
entre el 15 de maig i el 15 de setembre de 2017. La freqüència de la neteja serà de 5
dies per setmana, dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge en els mesos de
maig, juny i setembre i diària en els mesos de juliol i agost.
A2) Cabines sanitàries fora de la temporada de bany
S’instal·laran 3 cabines sanitàries estàndards a col·locar, entre el 16 de setembre i la
data de finalització de contracte (15 de maig) a situar un al costat de la petanca de
l’espigó 1, un al passeig marítim a llevant del carrer estació a l’espigó 4 i un tercer a
l’espigó 6 al final de la carrerada de Santa Coloma amb dues neteges setmanals,
una al divendres i l’altre el dilluns, a excepció dels festius de setmana santa que
s’efectuarà a diari entre divendres i dilluns.
A3) Buidat dipòsits mòduls de salvament i socorrisme
S’efectuarà la neteja i eliminació dels tres dipòsits (no se subministrarà el material
que són de titularitat municipal) dels mòduls de salvament i socorrisme amb capacitat
per a 1000 litres. Aquest servei es realitzarà entre el 15 de juny i el 15 de setembre,
amb 3 neteges setmanals els mesos de juliol i agost i dues neteges setmanals la
resta del període. Els dies de buidat dels dipòsits s’establirà d’acord amb els serveis
tècnics municipals.
B) Carnaval
S’instal·laran 8 cabines sanitàries, 7 estàndards i 1 adaptades a minusvàlids,
col·locant-se el divendres abans de Carnaval, al mes de febrer, deixant les cabines
tancades per utilitzar-se únicament per la Rúa de Carnaval i retirant-se diumenge.
S’instal·laran 4 cabines més la de minusvàlid a l’esplanada de l’estació, 2 a la
cantonada del C/ Rovira i Virgili amb Av. Barcelona i 1 a la Plaça Generalitat.
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C) Fira d’Artesania.
S’instal·laran 2 cabines sanitàries estàndards, en el passeig marítim entre l’Av. Juli
Cèsar i el carrer Les Sorres, a instal·lar abans del dia 24 de juny i es retiraran a partir
del 27 d’agost de 2017, amb 19 dies totals de servei, el darrer dissabte de juny i tots
els divendres i dissabte de juliol i agost. S’efectuarà una neteja per setmana,
diumenge o dilluns, deixant les cabines WC tancades i només s’utilitzaran quan
estigui la Fira en funcionament. Una persona assignada per la corporació serà la
responsable de l’obertura i el tancament de les cabines.
D) Festival Food-tracks.
S’instal·laran 5 cabines a portar el dia 28 de juliol al matí i es retiraran el dia 31 de
juliol al matí, amb dues neteges, els dies 29 i 30 al matí.
E) Voleibol-platja diürn.
Es subministraran 2 cabines sanitàries, a situar al passeig marítim davant de l’espigó
2, per l’ús exclusiu durant el torneig que s’efectuarà el dia 8 i 9 de juliol. S’instal·laran
el dia anterior i es recolliran i netejaran el dia següent, efectuant a més una neteja el
dia 9 al matí.
F) Voleibol-platja nocturn.
Es subministraran 2 cabines sanitàries, a situar al passeig marítim davant de l’espigó
2, pel torneig que se celebrarà la nit del 5 al 6 d’agost de 201. S’instal·laran el dia
anterior i es recolliran el dia posterior.
2.- Import de licitació.
El pressupost base de licitació pel termini d’un any de contracte, desglossat per conceptes,
tant per l’activitat a que es destinen com pel fet que es distingeix la despesa de lloguer de la
neteja i eliminació dels residus generats; és el que seguidament es detalla:
Platges
Carnaval
Fira artesania
Food-tracks
Voleï diürn
Voleï nocturn
Total any

LLOGUER
3.500,0 €
700,0 €
500,0 €
500,0 €
300,0 €
300,0 €
5.800,0 €

NETEJA
13.000 ,0 €
0€
1.000,0 €
300,0 €
100,0 €
0,0 €
14.400 ,0 €

IMPORT
16.500,0 €
700,0 €
1.500,0 €
800,0 €
400,0 €
300,0 €
20.200,0 €

IVA
3.465,00 €
147,00 €
315,0 €
168,0 €
84,0 €
63,0 €
4.242,0 €

TOTAL amb
IVA
19.965,00 €
847,00 €
1.815,00 €
968,00 €
484,00 €
363,00 €
24.442,00 €

Així l’import total de la licitació del contracte per un any serà de 5.800,- € en concepte de
lloguer, 14.400,0 € en concepte de neteja, el que suma una base imposable de 20.200,0 €
més el IVA corresponent que ascendeix a 4.242,0 €, resultant un import final de 24.442,0 €.
Els imports per conceptes, s’han efectuat diferenciant els conceptes de lloguer de les
cabines i el servei de neteja, per cadascun dels conceptes i dates establertes en el punt 1.
El cost de transport i instal·lació s’inclouran en el preu del contracte.
En el cas de les platges cal tenir en compte que amb la neteja s’inclou el buidat dels tres
mòduls de socorrisme que son de propietat municipal.
En el cas de la fira d’artesania les cabines estan tancades i nomes s’obriran els divendres i
dissabtes durant la Fira d’artesania.
En el cas dels actes puntuals, en cadascun es detalla tant el lloguer com la neteja, si
correspon, en funció del període de l’activitat. Si es tracta d’un servei puntual d’un dia, com
el carnaval o el voleï nocturn, no correspon neteja.
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3.- Finançament del subministrament
El finançament del subministrament a contractar està previst en el pressupost general
vigent. Atès que les activitats corresponen a diferents regidories les partides pressupostàries
a que s’hauran de carregar els imports seran les següents (IVA inclòs)
Medi Ambient: Programa 1722 Partida 2050000 Centre de cost: 8222 Import: 19.965,00 €
Activ. Econòmica: Programa 4311 Partida 2050000 Centre de cost: 6120 Import: 2.783,00 €.
Esports: Programa 3410 Partida 2080000 Centre de cost: 3100 Import: 847 €.
Cultura: Programa 3380 Partida 2030000 Centre de cost: 1123 Import: 847 €.
4.- Duració del contracte i termini d’instal·lació
a) La duració del contracte serà d’un any prorrogable a un mes, del 15 de maig de 2017 al
15 de maig de 2018. Les cabines s’instal·laran i netejaran d’acord amb els períodes i dates
de cada activitat, ressenyades en el punt 1.
5.- Cabines de WC.
a) Les cabines de WC hauran de complir la normativa establerta per aquestes activitats, i
estar en perfecte estat de conservació. Les cabines adaptades a persones amb mobilitat
reduïda, hauran de tenir les corresponents barres mòbils de seguretat.
b) Es disposarà d’un servei telefònic de 24 hores per qualsevol emergència per corregir
immediatament les deficiències en el servei.
c) La periodicitat del servei de neteja de les cabines s’efectuarà d’acord amb cada tipus de
servei detallat en l’apartat 1 d’aquest ple.

e) Les cabines hauran de tenir forçosament les següents característiques:
- Mecanisme de tancament interior de la cabina.
- Pedal d’accionament de la tapa.
- El dipòsit amb les restes fecals NO serà visible per reduir olors.
- Rotlle industrial de paper higiènic amb protector tancat amb clau.
- Mecanisme dosificador d’aigua.
- Barres de seguretat mòbils en els cabines adaptades a persones amb discapacitat.
- Paperera.
- Preferiblement terra d’alumini o similar.
S’haurà d’utilitzar productes autoritzats i homologats, preferentment amb ISO14001
6.- Criteris de Valoració
La mesa de contractació valorarà les proposicions presentades d’acord amb els criteris que
serviran de base per a l’adjudicació del concurs seran els següents:
a) Criteris d’aplicació automàtica. 80 punts
Preu de licitació. Millora del pressupost de licitació fins a un màxim de 80 punts.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles empreses que no millorin el pressupost de licitació. A
l’empresa que presenti la millor proposta econòmica s’atorgarà la màxima puntuació.
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d) En el contracte i per tant inclòs en el preu, el licitador inclourà: els transports dels residus
a la corresponent depuradora, neteja interior i exterior de les cabines, reposició de paper
higiènic, els líquids biodegradables contra males olors i disposarà de la corresponent
assegurança de responsabilitat civil.

La resta de propostes seran valorades de forma proporcional de conformitat amb la següent
formula:
“Es puntuaran amb 0 punts aquelles empreses que no millorin el pressupost de licitació. Les empreses que
presentin la millor proposició econòmica se’ls atorgarà la màxima puntuació. La resta de propostes seran
valorades de forma proporcional de conformitat amb la següent formula:
Pi = C * (100 – 100 * (Bm – Bi))
On Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, C és el pes del criteri (de 0 a 1, en percentatge segons els punts
totals de la licitació, és a dir, per calcular el coeficient C caldrà dividir la puntuació assignada al criteri
d’adjudicació que es valora entre la puntuació total de la licitació. B i és la baixa de l’oferta de l’empresa “i”
en relació amb el pressupost de licitació i B m és la baixa que suposa l’oferta econòmicament més
avantatjosa en relació amb el pressupost de licitació.
Bi i Bm es calculen de la forma següent:
a) Bi
Bi = PL - Oi
PL
On Bi és la baixa de l’oferta de l’empresa i en relació amb el pressupost de licitació, P L és el pressupost de
licitació i Oi és l’import de l’oferta de l’empresa ”i”.
b) Bm
Bm = PL - Om
PL
On Bm és la baixa de l’oferta millor en relació amb el pressupost de licitació, P L és el pressupost de licitació i
Om és l’import de l’oferta millor.”

b) Criteris subjectes a judici de valor. 20 punts
1.- Projecte de neteja de les cabines i buidat i neteja dels dipòsits dels mòduls socorrisme.

S’atorgarà per aquest concepte un màxim de 10 punts.
2.- Característiques de la cabina.
Es valorarà el tipus de cabina, material utilitzat, disseny, funcionalitat, estabilitat, sistema de
tancament i altres aspectes d’importància.
S’aportarà memòria, catàleg, característiques o prescripcions tècniques de les cabines a
instal·lar, tant de les estàndards com de les de minusvàlids.
S’atorgarà per aquest concepte un màxim de 10 punts.
Document signat electrònicament a Cunit amb data corrent.
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Es valorarà la periodicitat ofertada ja sigui incrementant la freqüència, o detallant sistemes
de neteja, productes a utilitzar, material complementari i altres millores que l’empresa pugui
oferir.

