Ajuntament de Puigcerdà
Expedient: 1700/2019

1. Introducció
Arribada la temporada estival es necessari procedir a la contractació dels serveis
mínims de manteniment de jardineria del municipi. Mitjançant el present procediment
es vol procedir a la contractació per al periode del 14/07/2019 fins al 13/11/2019) del
servei mínim de manteniment de jardineria i zones verdes de Puigcerdà mentre es
prepara la licitació definitiva del contracte per als exercicis 2020 i posteriors.
2. Descripció de la situació actual
a. Situació en la Institució: Atès que s'esta procedint a la tramitació, redacció
de plecs de prescrripcions tècniques, plec de millores, plec de clàusules
administratives particulars i resta de documentació necessària per a la licitació
per procediment obert-regulació harmonitzada del contracte que englobara la
totalitat dels serveis de MANTENIMENT DE JARDINERIA I ZONES VERDES
DE
PUIGCERDÀ-PODA
D'ARBRAT-PLANTACIÓ
DE
FLORS
DE
TEMPORADA, ETC. Donat que la complexitat de dita tramitació i la realització
d'estudis econòmics i dotacions pressupostàries necessàries suposa que la
licitació del mateix suposi la contractació del servei per al proper any 2020 i
següents. No obstant això s'ha de procedir necessariament a la contractació de
l'esmentat servei mínim de manteniment de zones verdes i jardineria de la
població durant el periòde del 13/07/2019 fins al 13/11/2019, el qual no esta
cobert amb el contracte existent actualment.
b. Marco normatiu: Llei 9/2019, de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic.
3. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte es l’adjudicaciió de
l’execució dels treballs de
manteniment de diferents espais verds, dels espais enjardinats de la població en el
període que va des del 14 de juliol de 2019 fins el 13 de novembre del 2019.
4. Anàlisi Tècnica
Consideracions tècniques i requeriments: Mitjançant la redacció del
corresponent Plec de prescripcions tècniques es definiran les condicions i
qualitats mínimes que s’han de complir en l’execució dels treballs de
manteniment de diferents espais verds, dels espais enjardinats de la població
en el període que va des del 14 de juliol de 2019 fins el 13 de novembre del
2019.
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5. Anàlisi Econòmica
RESUM DEL PRESSUPOST.
CONCEPTES
Manteniment Jardineria (Total EXECUCIÓ MATERIAL)

import
20.199,04 €

13% Despeses Generals)

2.625,87 €

6% Benefici Industrial

1.211,94 €

TOTAL PREU BASE LICITACIÓ i valor estimat
contracte

24.036,85 €

21% IVA

5.047,74 €

TOTAL

29.084,59 €

6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment: Atenent al valor estimat del contracte detallat al
punt anterior el procediment a aplicar per a l’adjudicació d’aquest contracte
serà l’OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT.
b. Qualificació del contracte: El contracte definit té la qualificació de contracte
administratiu de serveis, d'acord amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

d. Durada: 4 mesos, del 14/07/2019 al 13/11/2019

7. Conclusions
Tenint en compte tot l’anteriorment esmentat es creu convenient procedir el més aviat
possible a la licitació per procediment obert simplificat abreujat del contracte necessari
pel manteniment mínim de la jardineria de diverses zones verdes del municipi.
Puigcerdà, en la data que figura al marge del present document.
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c. Anàlisi d'execució per lots: Atenent a l’import i naturalesa del contracte NO
s’estima convenient la seva divisió per lots

