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LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEGES A L’INSTITUT DE VILADECAVALLS 
 
L’Institut de Viladecavalls té la necessitat de contractar un servei de neteges pel proper any 
2018. Per accedir a la documentació que regeix aquesta contractació i a tota la informació 
sobre la licitació us podeu dirigir al propi institut, a la secretaria del centre dins l’horari de 9 del 
matí a les 14:00 del migdia. Entre les dates 13 i 24 de novembre. 
 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA 
 
 
 

Objecte: Servei de Neteja del Centre Institut de Viladecavalls 

Domicili: Vial Sant Jordi s/n. 08232 Viladecavalls 

Telèfon: 93 734 02 08  

Import total mensual màxim: 4.800€ (IVA inclòs) 

Import total màxim: 48.000 (IVA inclòs).  

El temps de duració del contracte és anual. Durant 10 mesos. Els dies festius es 
recuperaran de manera pactada entre l’empresa que ofereix el servei de neteja i el centre 

 
L’empresa que actualment fa el servei de neteges és “Neteges JAF s.l.”. L’empresa que 
guanyi el concurs es veurà obligada a subrogar a les tres persones que aquesta empresa 
té contractades per fer la neteja de l’Institut de Viladecavalls 
 
TASQUES MÍNIMES A REALITZAR:    
 
Neteja diària (cada dia de presència en els locals del centre)  
 
Buidat i neteja de papereres 
Neteja de la pols del mobiliari (taules, cadires, taulells, arxivadors, pissarres) d’aules, 
departaments, passadissos i altres estàncies del centre amb excepció dels laboratoris 
Neteja de la pols dels estris d’oficina (maquinària, fotocopiadores, telèfon, hardware, quadres, 
etc.) 
Neteja i desinfecció de sanitaris, i neteja de miralls, accessoris, manetes portes, portes. 
Escombrat humit/mopat de la pols del terra dels despatxos, passadissos, etc. 
Fregar el terra amb mopa captadora de pols. 
Neteja porta entrada. 
Neteja dels lavabos, incloses les rajoles dels sanitaris. 
Trasllat de les escombraries al contenidor. 
 
Neteja setmanal. 
 
Neteja a fons dels laboratoris 
Neteja del gimnàs 
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Neteja mensual. 
 
Neteja a fons dels vidres interiors de les aules per les dues cares. 
Neteja de les portes interiors per les dues cares 
Neteja del magatzem 
 
 
 
Neteja anual 
 
Neteja de vidres, marcs, repises i lames de les finestres interiors i exteriors 
Neteja de les parts altes, sostres, cornises. 
Neteja dels fluorescents. 
Neteja cortines interiors. 
 
 
  
Materials i personal 
 
Seran a càrrec de l’empresa contractista: 
 
a) el cost dels materials utilitzats per a la neteja. 
 
b) estris i maquinària necessàries. Dins de la documentació tècnica, l’empresa haurà de 
presentar una relació de les màquines que farà servir per a la prestació d’aquest servei.  
 
c) els vestits de treball apropiats i les altres despeses necessàries per a l’adequada prestació 
del servei. 
 
Horari: 
 
El servei es prestarà durant els mesos de setembre fins al juny durant la tarda a partir de les 
15:00 hores 
 


