PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
NETEJA, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES I DE L’ARBRAT VIARI AL
MUNICIPI, EN 3 LOTS. (Exp. 735/2019-II)
A la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, essent les 08:15 hores del dia 14
d’octubre de 2020, es reuneix la Mesa presidida per la tinent d’alcalde N’ANTÒNIA VILA I
PAITUVÍ i formen part de la mateixa:
-

NA ROSER MORÉ I COLLET, en representació càrrecs electes
NA LAURA SUBIRÀ I COMAS, com a tècnic municipal
NA NEUS GIRONÈS I BIARNÉS, com a Interventora Municipal
NA M. CARMEN GÓMEZ MUÑOZ-TORRERO, com a secretària de l'Ajuntament
NA PILAR TORRENT FOZ, com a secretària de la Mesa

Aquesta queda constituïda vàlidament en estar presents a la mateixa més del 50% dels seus
membres, constatant que, dins de termini, han presentat la documentació justificativa
requerida les empreses següents:
Lot 1
Admetre definitivament:
- FUNDACIÓ CEO DEL MARESME
- CAN CET CENTRE D’INSERCIÓ SOCIO LABORAL SL
Lot 2
Admetre definitivament:
- SILVA JARDINERIA SL
- PAISATGISME MELSIÓ SLU
- IDÀRIA, EMPRESA D’INSERCIÓ, SCCL
Excloure per no aportar la documentació requerida a:
- IGREEN ECO CONCEPT SERVEIS, SL, perquè el DEUC presentat no és un document
vàlid al no estar signat electrònicament amb signatura original.
Lot 3
Admetre definitivament:
- LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL
- FUNDACIÓ CEO DEL MARESME

Excloure per no aportar la documentació requerida a:
- IGREEN ECO CONCEPT SERVEIS, SL, perquè el DEUC presentat no és un document
vàlid al no estar signat electrònicament amb signatura original.
Tot seguit, el President declara públic l’acte i es procedeix a l’obertura del Sobre B dels
determinats al Plec de clàusules econòmic administratives particulars, que conté la
documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica (màxim 100 punts).
Pel Lot 1
A. Preu. Puntuació màxima 75 punts
1. Oferta econòmica, fins a un màxim 75 punts. Segons el següent detall:

Es valorarà l’oferta presentada respecte el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs.
B. Criteris objectius diferents del preu. Puntuació màxima 25 punts
2. Adscripció d’un vehicle elèctric al servei. Es valorarà com a millora que l’elecció
d’un vehicle adscrit al servei sigui elèctric. Cal presentar una fitxa del vehicle amb la
matrícula del vehicle i una declaració responsable de compromís que el vehicle es
farà servir de forma habitual per al servei contractat. Es valorarà en 10 punts.
3. Flexibilitat i capacitat de resposta ràpida, amb presència en 12 hores, amb telèfon
mòbil i localitzador, sempre en horari diürn de 7h a 19h, en casos d’emergència o
necessitat. 1 punt cada hora amb un màxim de 10 punts.
4 Inventarització i actualització anual de totes les espècies plantades i a mantenir en
l’àmbit d’actuació del lot, mitjançant sistema GIS sense llicència compatible amb que
s’implanti a l’Ajuntament resultat del Pla Director dels Espais Verds de Diputació de
Barcelona. 5 punts.
Valoració Lot 1
PREU: 75 PUNTS
LOT 1 (MÀXIM 100 PUNTS)

FUNDACIÓ CEO DEL MARESME
CAN CET CENTRE D’INSERCIÓ
SOCIO LABORAL SL

CRITERIS OBJECTIUS DIFERENTS DEL PREU: 25 PUNTS

OFERTA
ECONÒMICA (75
PUNTS)

ADSCRIPCIÓ
VEHICLE
ELÈCTRIC
(10 PUNTS)

75,00

10

42,98

0

FLEXIBILITAT I
CAPACITAT
RESPOSTA RÀPIDA
(10 PUNTS)
0 (10 hores de
resposta)
8 (2 hores de
resposta)

TOTAL

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

5

90,00

0

50,98

Comprovat que l’oferta presentada per la FUNDACIÓ CEO DEL MARESME incorre en baixa
temerària, una vegada calculada la puntuació de la mitjana de les ofertes i la desviació del
20% (84,59 punts), es concedeix un termini addicional de set dies naturals, per tal que
presenti la documentació justificativa de la rebaixa econòmica

Pel Lot 2
A. Preu. Puntuació màxima 90 punts
1. Oferta econòmica, fins a un màxim 90 punts. Segons el següent detall:

Es valorarà l’oferta presentada respecte el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs.
B. Criteris objectius diferents del preu. Puntuació màxima 10 punts
2. Adscripció d’un vehicle elèctric al servei. Es valorarà com a millora que l’elecció
d’un vehicle adscrit al servei sigui elèctric. Cal presentar una fitxa del vehicle amb la
matrícula del vehicle i una declaració responsable de compromís que el vehicle es
farà servir de forma habitual per al servei contractat. Es valorarà en 10 punts.
Valoració Lot 2

PREU: 90 PUNTS

CRITERIS OBJECTIUS
DIFERENTS DEL PREU:
10 PUNTS

OFERTA
ECONÒMICA (90
PUNTS)

ADSCRIPCIÓ VEHICLE
ELÈCTRIC
(10 PUNTS)

TOTAL

PAISATGISME MELSIÓ SLU

90,00

10

100,00

IDÀRIA, EMPRESA D’INSERCIÓ, SCCL

54,50

0

54,50

SILVA JARDINERIA, SL

71,71

10

81,71

LOT 2 (MÀXIM 100 PUNTS)

Comprovat que l’oferta presentada per l’empresa PAISATGISME MELSIÓ SLU incorre en
baixa temerària, una vegada calculada la puntuació de la mitjana de les ofertes i la desviació
del 20% (94,48 punts), es concedeix un termini addicional de set dies naturals, per tal que
presenti la documentació justificativa de la rebaixa econòmica

Pel Lot 3
A. Preu. Puntuació màxima 75 punts
1. Oferta econòmica, fins a un màxim 75 punts. Segons el següent detall:

Es valorarà l’oferta presentada respecte el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs.
B. Criteris objectius diferents del preu. Puntuació màxima 25 punts
2. Adscripció d’un vehicle elèctric al servei. Es valorarà com a millora que l’elecció
d’un vehicle adscrit al servei sigui elèctric. Cal presentar una fitxa del vehicle amb la
matrícula del vehicle i una declaració responsable de compromís que el vehicle es
farà servir de forma habitual per al servei contractat. Es valorarà en 10 punts.

3. Flexibilitat i capacitat de resposta ràpida, amb presència en 12 hores, amb telèfon
mòbil i localitzador, sempre en horari diürn de 7h a 19h, en casos d’emergència o
necessitat. 1 punt cada hora amb un màxim de 10 punts.
4 Inventarització i actualització anual de totes les espècies plantades i a mantenir en
l’àmbit d’actuació del lot, mitjançant sistema GIS sense llicència compatible amb que
s’implanti a l’Ajuntament resultat del Pla Director dels Espais Verds de Diputació de
Barcelona. 5 punts.
Valoració Lot 3
PREU: 75 PUNTS

OFERTA
ECONÒMICA (75
PUNTS)

ADSCRIPCIÓ
VEHICLE
ELÈCTRIC
(10 PUNTS)

60,79

10

75,00

0

LOT 3 (MÀXIM 100 PUNTS)

FUNDACIÓ CEO DEL MARESME
LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL

CRITERIS OBJECTIUS DIFERENTS DEL PREU: 25 PUNTS
FLEXIBILITAT I
CAPACITAT
RESPOSTA
RÀPIDA
(10 PUNTS)
0 (10 hores de
resposta)
8 (2 hores de
resposta)

TOTAL

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

5

75,79

5

88,00

Per tant, la Mesa fa proposta d’adjudicació del Lot 3, segons el següent detall:
Lot 3. 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 €, i
un IVA (21%): 2.066,91 euros i IVA (10%): 1.476,36 euros fent un import total anual de
28.149,30 euros.
La Mesa es tornarà a reunir el dia 26 d’octubre a les 8:15 hores.
I perquè consti, s'estén la present Acta, signada pels components de la Mesa de
Contractació, de tot el que en dono fe, com a secretari autoritzant, a la data al començament
indicada (i signada electrònicament).
EL PRESIDENT

EL SECRETARI
ELS VOCALS

