DILIGÈNCIA
En relació a la licitació del contracte del servei de neteja del Parc Tecnocampus Mataró i a
partir de la resolució de la Presidència núm. 17/2014, de 19 de desembre, cal fer les següents
correccions d’errors en el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques
particulars:
Primer. –Clàusula 4.- Pressupost i valor estimat, punt 4.1.2 Servei esporàdic, on s’indiquen els
preus/h. del personal de neteja,
On diu:
Peó/ netejador diürn laboral

€/hora
11,31

ha de dir:
Peó/ netejador diürn laboral

€/hora
12,20

On diu:
Peó/ netejador diürn laboral

€/hora
11,31

hores
202

total/ any
2.284,62 €

total/ 2 anys
4.569,24 €

€/hora
12,20

hores
187,26

total/ any
2.284,62 €

total/ 2 anys
4.569,24 €

ha de dir:
Peó/ netejador diürn laboral

Segon.– Clàusula 9.- Documentació i ofertes, apartat d) acreditació de la solvència, -Solvència
tècnica i professional,
On diu:
“Certificat de classificació vigent en el grup U,”serveis generals”, subgrup 1”
serveis de neteja en general”, categoria D, assenyalats en l’Annex II del RGLCAP”.
Ha de dir:
“Certificat de classificació vigent en el grup U,”serveis generals”, subgrup 1”
serveis de neteja en general”, categoria B, assenyalats en l’Annex II del RGLCAP”.
Tercer.– Clàusula 9.- Documentació i ofertes,
cal incloure al final de la clàusula el següent text:
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“Sobre núm. 3
A l’exterior hi ha de figurar la menció:
SOBRE NÚM. 3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS
DEL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ. EXP. NÚM. 1/2014
PRESENTADA PER:
Nom i cognom o raó social licitador/a:
NIF/CIF:
Data i signatura:

En aquest sobre s’haurà d’incloure la proposta econòmica, formulada segons el model que
s’adjunta com Annex I a aquest plec, signada per la persona licitadora. “
Quart.– Clàusula 10.- Criteris d’adjudicació, apartat B) Criteris avaluables mitjançant judicis de
valor; Criteri de puntuació 1. Programa de treball:
On diu:
“En l’establiment dels horaris de cada tasca i/o subtasca es tindrà en compte
necessàriament allò que s’estableix a l’annex 4 sobre franges de prestació del servei de
neteja. Igualment, caldrà contemplar tots els descansos i relles de personal tipificats al
conveni col·lectiu, per tal de garantir la correcta prestació del servei.”
Ha de dir:
“En l’establiment dels horaris de cada tasca i/o subtasca es tindrà en compte
necessàriament allò que s’estableix a l’annex 2 del PPT sobre franges de prestació del
servei de neteja. Igualment, caldrà contemplar tots els descansos i relles de personal
tipificats al conveni col·lectiu, per tal de garantir la correcta prestació del servei.”
Cinquè.– Document ANNEX 3. DADES PERSONAL SUBROGACIÓ. PERSONAL DE NETEJA
On diu:
HORES
SETMANALS

HORES
NOCTURNES

ANTIGUITAT

CATEGORIA

TIPUS DE
CONTRACTE

SALARI BRUT ANUAL
SENSE CARREGUES

SALARI BRUT
MENSUAL SENSE
CARREGUES

31,50

0,00

02/11/2007

NETEJADORA

501

12.018,96 €

1.001,58 €
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COMPLEMENT
EXTRA ANUAL
FORA DE
CONVENi

Ha de dir:
HORES
SETMANALS

HORES
NOCTURNES

ANTIGUITAT

CATEGORIA

TIPUS DE
CONTRACTE

SALARI BRUT ANUAL
SENSE CARREGUES

SALARI BRUT
MENSUAL SENSE
CARREGUES

19

0,00

02/11/2007

NETEJADORA

501

7.249,53 €

604,13 €

COMPLEMENT
EXTRA ANUAL
FORA DE
CONVENI

Sisè.- Clàusula 17.- Obligacions del contractista:
On diu:
“L’adjudicatari es farà càrrec de tot el personal a que fa referència la llista de
subrogació esmentada a l’annex 2 del PPT (…)”
Ha de dir:
“L’adjudicatari es farà càrrec de tot el personal a que fa referència la llista de
subrogació esmentada a l’annex 3 del PPT (…)”
Es fa constar que el termini per a la presentació de proposicions torna a iniciar el seu còmput
de 40 dies naturals, des de la publicació de l’anunci de la present esmena en el Diari Oficial de
la Unió Europea (DOUE).
Mataró, 22 de desembre de 2014.
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