SERVEI DE NETEJA DE l’INSTITUT ERNEST LLUCH

Òrgan de contractació: Direcció de l’Institut
Codi d’Expedient: 001/2016
Tipus d’Expedient: Ordinari
Procediment de Licitació: Obert
Descripció de la prestació: Serveis de neteja de l’edifici de l’Institut Ernest Lluch, C/
Diputació, 15 08015 Barcelona.
Pressupost base de Licitació: 42.580,92 € IVA exclòs, (51.522,91 € IVA inclòs). Els
licitadors hauran de presentar la seva oferta a la baixa en relació als següents preus
unitaris de licitació.
Import preus unitaris Licitació categoria netejador/a:
14,47 €/h IVA exclòs preu/hora Operari/a diürn/a.
21% d’IVA
17,51 €/h IVA inclòs
Import preus unitaris Licitació categoria especialista:
15,44 €/h IVA exclòs preu/hora Especialista diürn.
21% d’IVA
18,68 €/h IVA inclòs
Termini d’Execució: 1.01.2016 a 31.12.2016
Termini de Presentació d’Ofertes: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la
publicació al DOGC, a les 14 hores. A la Secretaria del Centre carrer C/ Diputació, 15
08015 de Barcelona, en horari de dilluns a divendres de 10.30 a 13:00.
Valor estimat del contracte: 85.161,84 € abans d’IVA (inclou un any de pròrroga).
Possibilitat de Pròrroga: Si, màxim fins al 31.12.2017
Plecs: Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques
publicades a la pàgina web de l’escola www.insernestlluch.cat en PDF i en suport
paper a la Secretaria del Centre.
Garanties: Definitiva: el 5% del pressupost base de licitació (abans d’IVA)
Consulta de la licitació: Al web de l’Escola www.insernestlluch.cat apartat Perfil del
Contractant.

a) Criteris d’Adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor:
A.1) Ponderació: Fins a 15 Punts. Idoneïtat de la proposta de les rutes
individuals de treball diàries especificant els horaris i les freqüències
dels treballs.
A.2) Ponderació: Fins a 12 Punts. Idoneïtat de la proposta dels mitjans
tècnics a disposició dels treballs de les Operàries del servei diari i dels
Especialistes.
A.3) Ponderació: Fins a 10 Punts. Explicitar l’elaboració d’un model
organitzatiu integral de realització de neteges a fons (treball
d’especialistes) a aplicar en el centre.
A.4) Ponderació: Fins a 8 Punts. Idoneïtat de les propostes, de
potencial aplicació al llarg de la durada del contracte, per a la millora
continua de la prestació i qualitat del servei de neteja, i racionalització
de costos.
b) Criteris d’Adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma
automàtica:
b.1) Ponderació: fins a 45,00 punts Preu unitari hora d’Operari diürn.
b.2) Ponderació: fins a 10,00 punts Preu unitari hora d’Especialista.
Despeses de l’anunci: Import màxim de 500€.
S’accepten variants: No.
Solvència econòmica i financera: no és exigible la classificació de l’empresa, les
entitats que no tinguin aquesta classificació han de justificar que compleixen els
requisits de solvència, de conformitat amb allò establert a l’apartat E.1 del quadre de
característiques d’aquest plec i a l’anunci de licitació, i als articles 75 i 78 TRLCSP.
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