DECRET 440/2020
Atès que per Decret 323/19, de data 11/12/2019 es va aprovar l’expedient de contractació, per
procediment obert harmonitzat CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA, CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES I DE L’ARBRAT VIARI AL MUNICIPI, en tres Lots (Exp.
735/2019), així com dels plecs de clàusules particulars que el regeixen.
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Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOUE de data 16/12/2019 i al perfil del
contractant de la mateixa data.
Atès que la licitació es va suspendre degut a la interposició d’un recurs especial per part la
fundació CEO del Maresme, el qual va ser resolt pel Tribunal de Contractes de Catalunya en
data 25/05/2020.
Atès que en data 15/09/2020 es va publicar al DOUE i al Perfil del Contractant l’aixecament de
la suspensió de la licitació amb les correccions determinades a la resolució del Tribunal.
Atès que en data 15/09/2020 es va publicar al DOUE i al Perfil del Contractant l’aixecament de
la suspensió de la licitació amb les correccions determinades a la resolució del Tribunal.
Vist que la Mesa de Contractació es va reunir el dia 14/10/2020 va proposar la següent
classificació de les ofertes presentades respecte del Lot 3:
PREU:
75 PUNTS

CRITERIS OBJECTIUS DIFERENTS DEL PREU: 25 PUNTS

LOT 3

TOTAL

OFERTA
ECONÒMICA
(75 PUNTS)

ADSCRIPCIÓ
VEHICLE
ELÈCTRIC
(10 PUNTS)

FLEXIBILITAT I
CAPACITAT RESPOSTA
RÀPIDA
(10 PUNTS)

INVENTARITZACIÓ I
ACTUALITZACIÓ
ANUAL PLANTADES I
A MANTENIR
(5 PUNTS)

FUNDACIÓ CEO DEL
MARESME

60,79

10

0 (10 hores de resposta)

5

75,79

LA CYCA PROJECTS AND
SERVICES SL

75,00

0

8 (2 hores de resposta)

5

88,00

(MÀXIM 100 PUNTS)

Atès que la Mesa proposa la contractació a favor de l’oferta presentada pel Sr. PEDRO MANUEL
PUERTO BENÍTEZ en representació de l’empresa LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL, per un
import base anual de 24.606,03 €, un IVA de 2.066,91 € (21%) i 1.476,36 € (10%), fent un import
total anual de 28.149,30 €.
Vist que la classificació proposada de les empreses va ser aprovada per Decret 355/2020 de
data 16/10/2020.
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Atès que l’empresa LA CYCA PROJECTS AND SERVIVES SL, amb CIF B-63876494, per a què en el
termini de 10 dies acrediti el dipòsit de la garantia definitiva, tal i com estableixen els plecs de
clàusules administratives particulars, pel 5% de l’import de licitació del contracte, IVA exclòs,
que és la quantitat de 1.230,30 euros.
Atès que l’empresa LA CYCA PROJECTS AND SERVIVES SL, en data 5/11/20 acredita el pagament
de la garantia definitiva de 1.230,30 euros.
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I vist que l’alcaldia presidència és l’òrgan de contractació competent per a realitzar l’adjudicació
segons determina la Disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic,
HE RESOLT
Primer.- Adjudicar a l’empresa LA CYCA PROJECTS AND SERVIVES SL, amb CIF B-63876494, el
contracte de SERVEIS DE NETEJA, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES I DE
L’ARBRAT VIARI AL MUNICIPI - LOT 3, segons les condicions previstes en els plecs particulars i la
proposta presentada, un cop ha dipositat la garantia definitiva i ha acreditat la solvència, i
d’acord amb la proposta de la mesa de contractació, per un import anual de 24.606,03 € IVA
exclòs (vint-i-quatre mil sis-cents sis euros i tres cèntims), amb repercussió d’un IVA de 2.066,91
€ (21%) i 1.476,36 € (10%), fent un import total anual de 28.149,30 €.
Segon.- Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 28.149,30 €, Iva
inclòs, d’acord amb el següent detall, condicionant la despesa futura a l’existència de crèdit en
el corresponent pressupost, i tot reajustant la despesa autoritzada inicialment d’acord amb la
durada del contracte (1 any prorrogable d’acord amb els plecs) i amb la data d’inici prevista
1/12/2020:
Any

Lot

Aplicació press.

Import
autoritzat

Import disposició

Diferència

(IVA inclòs)

(+/-)

(IVA inclòs)
2020

3

320

171

21000

7.399,18 €

2.345,78 €

-5.053,40€

2021

3

320

171

21000

28.116,89 €

25.803,52 €

-2.313,37 €

35.516,07 €

28.149,30 €

-7.366,77 €

TOTAL

Tercer.- Nomenar com a responsable del contracte el tècnic de Medi Ambient, el Sr. Marc Plans,
d’acord amb l’article 62 LCSP i comunicar-li que d’acord amb l’article 210.2 LCSP en relació a la
DA 3ra LCSP, la intervenció general no haurà d’estar present en la recepció del contracte en
l’exercici de la funció interventora.
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Quart.- Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el procediment de
contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant,
en compliment de l’article 151.1 LCSP.
Cinquè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
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Sisè.- Comunicar aquesta resolució al Departament de Medi Ambient i la Intervenció municipal
als efectes oportuns.
Ho mana i signa l’Alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, document signat
electrònicament
L’Alcalde,
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