ANNEX 1 DEL PCAP
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS I CENTRES
D’ENSENYAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PELS LICITADORS
A1.1. Organització de l’empresa
A1.2. Memòria tècnica descriptiva de funcionament
A1.3. Mitjans tècnics i materials
A1.4. Interlocutors
A1.5. Pla de Qualitat
A1.6. Pla de Formació Continuada
A1.7. Pla de Riscos Laborals
A1.8. Medi Ambient
A1.9. Certificacions i memòria anual
L’empresa licitadora ha d’aportar la documentació tècnica que a continuació es detalla,
incloent una descripció detallada de tots els serveis que s’ofereixin, aquestes es
valoraran amb criteris de judici de valor, de la següent manera.
Aquesta documentació s’ha d’aportar dins del sobre 2B com a oferta tècnica, es
necessari que les ofertes es presentin segons els apartats establerts.

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

Màxima
Puntuació

A1.1 ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA (fins a 5 punts)
1. Esquema de l’organització de l’empresa.

5

A1.2. MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA DE FUNCIONAMENT (fins a
50 punts)
1.
2.
3.
4.
5.

Relació de les prestacions proposades.
Relació de llocs de treball per cada centre.
Nombre d’hores setmanals i anuals que es dedicaran a cada centre.
Capacitat de resposta a ampliacions del servei i activitats puntuals.
Proposta de cobertura de baixes i absentisme.

A1.3. MITJANS TÈCNICS I MATERIALS (fins a 60 punts)
1.
2.
3.
4.

Programa de gestió i organització del servei
Protocols de neteja específics per cada tipus d’edifici i zona a netejar.
Programació de freqüències periòdiques.
Descripció de programa informàtic de confirmació de tasques realitzades
de consulta online.
5. Descripció del sistema de control de presència del personal.
6. Relació de maquinària i utillatge destinat a cada centre.
7. Llistat de productes i materials utilitzats.

A1.4. INTERLOCUTORS (fins a 10 punts)
1. Currículum i experiència dels interlocutors i/o coordinadors.
2. Mitjans i mètodes de comunicació entre ells i l’Ajuntament.

10
10
10
10
10

60
10
10
10
10
10
5
5

10
5
5

A1.5. PLA DE CONTROL DE QUALITAT (fins a 10 punts)

10

1. Resum del Pla de Qualitat específic per aquest servei.

10

A1.6. PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA (fins a 10 punts)

10

1. Resum del Pla de Formació específic per aquest servei.

A1.7. PLA DE RISCOS LABORALS (fins a 20 punts)
1. Resum del Pla de Riscos Laborals aprovat per l’empresa.
2. Detall de com i quan es realitzarà l’avaluació de riscos laborals de cada
centre.

A1.8. MEDI AMBIENT (fins a 20 punts)
1. Detall del Pla previst de Gestió de residus i recollida selectiva
2. Detall del Pla previst d’estalvi energètic dels centres.

10

20
10
10

20
10
10

A1.9. CERTIFICACIONS I MEMÒRIA ANUAL (fins a 15 punts)

15

1. Model de certificació per la validació de la factura mensual.
2. Model de memòria anual de la valoració del servei.

10
5

TOTAL PUNTUACIÓ

200

Les empreses que no assoleixin com a mínim 120 punts en la valoració de
criteris de judici de valor en la seva oferta tècnica presentada, quedaran
exclosos del procés de licitació atès a que es considerarà que no aporten la
informació necessària requerida per dur a terme aquest contracte.

