PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE NETEJA

Objecte: Servei de Neteja del Centre

Nom Centre: Institut Pla de l’Estany

Domicili

C/ Jaume Farriol i Montserrat, 31

Telèfon

972580793

Metres Quadrats:

4752

Import unitari màxim

4752 m² x 0,87 €/ m²/mes

Import total mensual màxim

4134,24

Import total màxim

45476,64 IVA inclós

Queden
excloses
dependències

les

següents Menjador,
magatzems,
cuina,
exteriors, sales de calderes.

Termini d'execució
(Les pròrrogues no poden superar el termini fixat
originàriament pel contracte)

pistes

D’1 de gener a 31 de desembre de 2016

S’adjunta un annex amb el nom de l’empresa que actualment està portant a terme aquest
servei i les persones que actualment fan aquest servei per l’esmentada empresa.

TASQUES MÍNIMES A REALITZAR:
MESOS DE GENER A JUNY I DE SETEMBRE A DESEMBRE
a) Neteja diària (cada dia de presència en el centre) .
Zona interior: Aules, biblioteca, passadissos i rebedors, sala de professors, despatxos de
direcció, secretaria, banys i vestidors.
- Escombratge humit/mopat de la pols del terra .
- Buidatge i neteja de papereres.
- Neteja de la pols dels estris d’oficina (maquinària, fotocopiadores, telèfon, maquinari,
quadres, etc.).
- Neteja i desinfecció de sanitaris, i neteja de miralls, accessoris, manetes de portes i
portes. Escombrat, fregat i desinfecció dels sòls dels lavabos. Reposició de material
higiènic.
- Neteja de les portes d’entrada i repàs de les ditades dels vidres.
- Trasllat de les escombraries al contenidor respectant la recollida selectiva.
- Buidatge i neteja de papereres interiors i exteriors.
Zona exterior: passadís davant gimnàs, pati
- Escombratge humit/mopat de la pols del terra del passadís .
- Buidatge i neteja de papereres.
b) Tres cops a la setmana
- Despatxos de departaments :
 Escombratge humit/mopat de la pols del terra .
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Buidatge i neteja de papereres.
Neteja de la pols del mobiliari i dels estris d’oficina (maquinària, fotocopiadores,
telèfon, maquinari, quadres, etc.).
- Escombrat de passadissos i escales exteriors, zona compresa entre pavelló i entrada
davant la sala de professors, porxos
c) Neteja setmanal
- Neteja del terra del gimnàs.
- Neteja de la pols del mobiliari de totes les dependències (taules, cadires, taulells,
arxivadors, pissarres)
- Neteja dels ampits exteriors i interiors de les finestres de les aules.
- Neteja de rajoles dels sanitaris fins a 1,80 m.

d) Neteja mensual
- Neteja a fons dels vidres per les dues cares de les portes d’entrada i d’emergència.
e) Neteja trimestral
Edifici complert:
- Neteja de les parts altes, sostres, cornises.
- Neteja dels fluorescents.
- Neteja dels vidres de fàcil accés
Neteja de punts de llum i elements de climatització
Neteja a fons de totes les rajoles dels sanitaris
f) Neteja anual
- Neteja de tots els vidres.
- Neteja de persianes i cortines interiors.
DE 25 DE JUNY A 20 DE JULIOL I DE 27 D’AGOST A 1 DE SETEMBRE
1 cop a la setmana: escombrat humit/mopat de la pols del terra de la planta baixa, vestíbul
de la primera planta i sala de professors.
L’1 de setembre hauran d’estar netes també algune saules per realitzar exàmens de
setembre

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 en horari de tarda.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA

2 de 2

ANNEX: Empresa que actualment està portant a terme aquest servei i persones que fan aquest
servei per l’esmentada empresa.

Empresa: Global Neteges / Global Gestió Auxiliar / Global Seguretat
C/ Canonge Dorca, 27 – 17005 - Girona

OPERÀRIA
1
2
3

CATEGORIA
LABORAL
Netejadora
Netejadora
Netejadora

GRUP
COTITZACIÓ
10
10
10

TIPUS
CONTRACTE
Fixe
Fixe discontínua
Fixe

ANTIGUITAT
14/09/1999
12/09/2012
01/09/2013

JORNADA
DIÀRIA
4
4
4

4

Netejadora

10

Temporal

08/08/2017

3
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