CONSORCI PORT DE PORTBOU

CONTRACTE DE

SERVEI DE NETEJA DE DIVERSES DEPENDÈNCIES I

INSTAL.LACIONS AL PORT ESPORTIU DE PORTBOU

Procediment: Obert
Forma: Concurs, sense variants
Tramitació: ordinària
Designació de les obres. Títol: CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA DE DIVERSES
DEPENDÈNCIES I INSTAL.LACIONS AL PORT ESPORTIU DE PORTBOU
Núm. expedient: CPP-2-2017
Aprovació Prescripcions Tècniques:
Serveis tècnics del Consorci
Centre Directiu:
Consorci Port de Portbou, Passeig de la Sardana s/n Portbou. Telèfon. 972 39 07 12
Informat pel servei jurídic: 19-1-2017
Aprovat per Resolució: Acord del Consell de Govern de 19/1/2017

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A.- OBJECTE DEL CONTRACTE
A.1. Descripció:
El present contracte té per objecte la prestació del servei de neteja de diverses
dependències i instal.lacions al port esportiu de Portbou
Codi CPA: 81.21.10 Servei de neteja d’edificis
Codi CPV: 909111200-8 Servei de neteja d’edificis
B.- DADES ECONÒMIQUES
B1. Valor estimat del contracte
58.183,68€ més IVA al 21% (12.218,57€) total 70.402,25€ IVA inclòs ( inclou dos anys de
contracte més dues possibles pròrrogues d’un any a raó de 14.545,92€ més IVA per
anualitat).
C.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
S’han complert tots els tràmits per a assegurar l’existència de crèdit d’acord amb la
clàusula quarta d’aquest plec
D.- TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
Termini: 2 anys
Pròrrogues: SI
Nombre de pròrrogues previst: dues pròrrogues màximes d’un any cadascuna.
Total de durada màxima entre el contracte inicial de dos anys de termini i dues
pròrrogues possibles d’un any cadascuna : quatre anys màxim en total.
E.-TRAMITACIÓ EXPEDIENT:
E.1 Tramitació
X Ordinària
Urgència
Anticipada

E.2 Contracte subjecte a l’article 8 de mesures de gestió eficient en la tramitació del
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig , de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Si
No X
E.3 Presentació de l’oferta
X 3 sobres A,B iC
2 sobres A i B
F.- SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
F.1 CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
GRUP : U (art 37 RD 1098/2001)
SUBGRUP 1 Serveis de neteja en general (art 37 RD 1098/2001)
CATEGORIA A (art. 38 RD 1098/2001)
F2 SOLVÈNCIA d’acord RD 817/2009
Econòmica (art 75 c) TRLCSP) declaració sobre volum de negocis referit
als últims tres exercicis
Tècnica (art 78 i següents TRLCSP) amb indicació del personal i
formació
Documentació acreditativa dels compliment dels requisits de capacitat i solvència:
És aplicable l’art. 4 del decret legislatiu 3/2016, de 31 de maig de mesures en matèria de
contractació pública, amb aplicació de les mesures de gestió eficient en la tramitació
G.- GARANTIA DEFINITIVA
Se n’exigeix el 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs
H.- VIGILÀNCIA I DIRECCIÓ DEL SERVEI
Director Consorci Port de Portbou
I.- SUBCONTRATACIÓ
Possibilitat NO

J.- REVISIÓ DE PREUS
Possibilitat: Sí

Donades les característiques del contracte la revisió de preus s’efectuarà
anualment d’acord amb el que disposi el Conveni col.lectiu de treball del sector
de neteja d’edificis i locals de Catalunya i les seves pròrrogues o modificacions
vigents que siguin d’aplicació.

K.- IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT DE LES DESPESES EN
DIARIS OFICIALS
800.-€
L.- LLOC DE LLIURAMENT DE LA PRESTACIÓ
Port Esportiu de Portbou, Passeig de la Sardana S/N, 17497 Portbou (Girona)
M.- TERMINI DE GARANTIA

N.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
( D’acord amb la Instrucció 1/2014 s’haurà de designar un responsable de contracte per
tots els contractes, excepte els menors.)
O.- COMPLIMENT DE L’ART. 159 DE LA LLEI 5/2017, DEL 28 DE MARÇ, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació
dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments
turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre
emissions de diòxid de carboni.
2.3 En els contractes de serveis , el pressupost de licitació ha d’incorporar tots els costos
directes i indirectes associats a la prestació del servei. Entre aquests hi ha de figurar els
salaris, els de seguretat social, els de formació permanent obligatòria, els corresponents
a assegurances, els de prevenció de riscos laborals, els de vigilància de la salut i els
d’uniformes de personal, quan el contracte estableixi l’obligació d’adscriure un nombre
determinat de personal a l’execució del contracte. Els costos salarials han de respectar
els salaris derivats de l’aplicació del conveni sectorial que correspongui.

