NOTES ACLARIMENT AL RESPECTE DEL PROCEDIMENT OBERT DE SERVEIS DE NETEJA DE LES
INSTAL.LACIONS DE L’EMDET
1-HORARI DE SERVEIS:
Al respecte del punt 3 del plec de clàusules tècniques cal dir que l’enunciat parla de 15 hores
diàries laborables. En el resum posterior d’hores parla de 5 hores diàries de netejadora , quan
hauria de figurar 4 hores, tal i com es descriu en els horaris de prestació del servei per tal de
sumar el total descrit en l’enunciat.
Per tant el redactat del mateix ha de ser el següent:
“-4h diàries de dilluns a divendres de netejadora de 7:30h a 11:30h.
-4h diàries de dilluns a divendres de netejadora d’11h a 15h.
-7h diàries de dilluns a divendres especialista de 7:30h a 14:30h.”
2-CÒMPUT DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EN HORARI FIXE:
A fi de determinar els dies laborables de prestació de servei en horari fixe per un any
estàndard es fa un càlcul de dies laborables per exercici de 210 dies útils. Per arribar aquesta
xifra a partir del calendari es descompten caps de setmana i festius, el període de vacances del
conveni laboral (23 dies laborables) i els períodes de Nadal i Setmana Santa (on no es presta
servei ordinari en un total de 15 dies laborables). Aquests costos estimats no superen per tant
la base de licitació de 40.000 euros.
Per tant la resta d’hores de servei serien considerades variables i per tant regulades pels
paràmetres de l’apartat 5 de prestació de serveis del plec tècnic.
3-VALORACIÓ DE LES OFERTES:
Per tal de determinar les puntuacions totals es repartiran de manera proporcional els 20 punts
per cadascun dels 6 valors de preu hora oferts pel licitador. Per tant cada un d’ells
individualment tindrà un valor de 3,33 punts (20/6).
La fórmula de valoració homogeneïtzada és l’agregació de les següents puntuacions:
Per l’import fix = Pm*80/pv
Per l’import variable = (Pm*3.33)/pv per cada un dels 6 preus oferts seguint els paràmetres de
l’apartat 5 del plec tècnic.
On Pm=preu menor i pv=preu ofert
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