DECRET 415/2020
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 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 la Mesa, reunida en data 6/11/2020 proposa la següent classificació:
- lot 1: Manteniment i neteja de les zones verdes, dels escossells i les jardineres individuals,
reservat segons Disposició Quarta de la LCSP 9/2017, de 8 de Novembre, a Centres
Especials de Treball a favor de l’oferta presentada pel Sr. JOSEP MORGADES PLA, en
representació de FUNDACIÓ CEO DEL MARESME, per un import base anual de 102.558,03
euros, i un IVA (21%): 8.614,87 euros i IVA (10%): 6.153,48 euros fent un import total
anual de 117.326,38 euros.
- lot 2: Treballs d’esporga de l’arbrat municipal a favor de l’oferta presentada pel Sr.
AGUSTÍ MELSIÓ JIMENEZ, en representació de l’empresa PAISATGISME MELSIÓ SLU, per
un import base per 4 anys de 125.960,00 euros, i un IVA de 26.451,60 euros fent un import
total per 4 anys de 152.411,60 euros.
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, per l’exposat
HE RESOLT
Primer.- Classificar les empreses presentades a la licitació del lot 1 i lot 2 següents:
Lot 1: MANTENIMENT I NETEJA DE LES ZONES VERDES, DELS ESCOSSELLS I LES JARDINERES
INDIVIDUALS, RESERVAT SEGONS DISPOSICIÓ QUARTA DE LA LCSP 9/2017, DE 8 DE
NOVEMBRE, A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL del CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA,
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES I DE L’ARBRAT VIARI AL MUNICIPI (Exp.
735/2019):
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Essent l’oferta econòmica presentada per FUNDACIÓ CEO DEL MARESME la següent:
Import base anual: 102.558,03 € (CENT DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRES
CÈNTIMS)

Import IVA:
(al 21%) 8.614,87 € (VUIT MIL SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
(al 10%) 6.153,48 € (SIS MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
Import total anual: 117.326,38 € (CENT DISSET MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS)

Lot 2: TREBALLS D’ESPORGA DE L’ARBRAT MUNICIPAL del CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA,
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES I DE L’ARBRAT VIARI AL MUNICIPI (Exp.
735/2019):

Essent l’oferta econòmica presentada per PAISATGISME MELSIÓ SLU, però l’empresa presenta
renuncia a l’adjudicació en data 9/11/2020 i és l’oferta presentada pel Sr DAVID CASTILLO TAMAYO,
en representació de l’empresa SILVA JARDINERIA SL, per un import base per 4 anys la millor classificada
per un preu de 143.493,86 €, i un IVA: 19.084,68 € fent un import total de 162.578,54 €.
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Segon.- Requerir a l’empresa FUNDACIÓ CEO MARESME, amb CIF G-58376872, 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 5.127,90 eurosTercer.- Requerir a l’empresa SILVA JARDINERIA amb CIF B67351130, 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 6.298,00 euros
Quart.- Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el procediment de
contractació en el perfil de contractant de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en compliment de
l’article 151.1 LCSP.

L’Alcalde,
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