Expedient: 2020/31/G1072

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Per Resolució de la presidència de data 19 de febrer de 2020, s’aprova l'expedient de
contractació, mitjançant procediment obert simplificat i els plecs de clàusules administratives i
tècniques, per dur a terme el servei d’assessorament tècnic, seguiment i control analític de la
planta de tractament mecànic-biològic i planta de tractament biològic, ubicades al Centre de
Tractament de Residus del Solsonès (TM de Clariana de Cardener)
Dita contractació presenta les característiques següents:
a) Tipus de contracte: Serveis
b) Objecte del contracte: Servei d’assessorament tècnic, seguiment i control analític de la
planta de tractament mecànic-biològic i planta de tractament biològic, ubicades al Centre
de Tractament de Residus del Solsonès (TM de Clariana de Cardener).
c) Procediment de contractació: obert simplificat
d) Tipus de tramitació: ordinària
e) Codi CPV:
CPV: 77100000-1. Serveis de producció de compost
CPV: 71900000-7. Serveis de laboratori
CPV: 79723000-8. Serveis d’anàlisi de residus
CPV: 90711300-7. Anàlisi d’indicadors mediambientals diferents als de la construcció
f) Valor estimat del contracte: 77.720,00 euros (IVA exclòs)
g) Pressupost base de licitació: 19.430,00 €/any i 4.080,30 € d’IVA/any, un total de
23.510,30 €/any (IVA inclòs)
⎯ Lot 1: 10.840,00 €/any i 2.276,40 € d’IVA/any, un total de 13.116,4 €/any IVA
inclòs.
⎯ Lot 2: 3.490,00 €/any i 732,90 € d’IVA/any, un total de 4.222,90 €/any IVA inclòs.
⎯ Lot 3: 5.100,00 €/any i 1.071,00 € d’IVA/any, un total de 6.171,00 €/any IVA
inclòs.
h) Durada: 1 any, amb possibilitat de pròrroga d’any en any i fins a un màxim de 3, sense
que la durada total del contracte incloses les pròrrogues excedeixi de 4 anys.
Publicat anunci de licitació en el Perfil del contractant de l’òrgan de contractació, s’han
presentat les següents ofertes:

LOT 1: Control tècnic i assessorament extern de la PTMB i la PTB:
-

AIRTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES, SLU
MF TECNICA INDUSTRIAL I MEDIAMBIENTAL, SL
HIDROSTEAM, SL
ROSA COLL ORTIZ

LOT 2: Servei de laboratori per al control analític del bioestabilitzat de la MOR i compost de
la FORM:
- EUROFINS AGROAMBIENTAL, SA
- TECNO AMBIENTE, SLU
- CECAM, SLU
LOT 3: Servei de caracterització dels rebuigs de la fracció resta i dels processos de
bioestabilització de la MOR i compostatge de la FORM:
- SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL
La Mesa de contractació ha procedit a l’obertura del sobre digital A, relatiu a documentació
administrativa, proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica de
cadascun dels licitadors. Una vegada aplicada la fórmula matemàtica establerta en el plec i
valorats la resta de criteris automàtics, les empreses licitadores obtenen el resultat següent en
cadascun dels lots:
LOT 1: Control tècnic i assessorament extern de la PTMB i la PTB:
-

AIRTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES, SLU: 62,94 punts (52,94 + 10)
MF TECNICA INDUSTRIAL I MEDIAMBIENTAL, SL: 91,37 punts (51,37 + 40)
HIDROSTEAM, SL: 60 punts (60 + 0)
ROSA COLL ORTIZ: 66,18 punts (56,18 + 10)

LOT 2: Servei de laboratori per al control analític del bioestabilitzat de la MOR i compost de
la FORM:
- EUROFINS AGROAMBIENTAL, SA: 50 punts
- TECNO AMBIENTE, SLU: 48,51 punts
- CECAM, SLU: 44,96 punts
LOT 3: Servei de caracterització dels rebuigs de la fracció resta i dels processos de
bioestabilització de la MOR i compostatge de la FORM:
- SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL: 50 punts

La mesa de contractació, de conformitat amb l’assenyalat, acorda classificar les propostes
presentades per a cada lot, en l’ordre que s’assenyala a continuació, així com realitzar
requeriment a les empreses que han obtingut la major en cada lot de conformitat amb el
disposat a la clàusula 16a del plec de clàusules administratives, l'article 140.1 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com de disposar efectivament dels
mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a
l'article 76.2, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
LOT 1: Control tècnic i assessorament extern de la PTMB i la PTB:
-

MF TECNICA INDUSTRIAL I MEDIAMBIENTAL, SL:
ROSA COLL ORTIZ:
AIRTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES, SLU:
HIDROSTEAM, SL:

91,37 punts (51,37 + 40)
66,18 punts (56,18 + 10)
62,94 punts (52,94 + 10)
60 punts (60 + 0)

LOT 2: Servei de laboratori per al control analític del bioestabilitzat de la MOR i compost de
la FORM:
-

EUROFINS AGROAMBIENTAL, SA:
TECNO AMBIENTE, SLU:
CECAM, SLU:

50 punts
48,51 punts
44,96 punts

LOT 3: Servei de caracterització dels rebuigs de la fracció resta i dels processos de
bioestabilització de la MOR i compostatge de la FORM:
-

SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL:

50 punts

L’esmentada mesa proposa a l'òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a dites
empreses, prèvia presentació de la documentació requerida.
Dins el termini atorgat les empreses autores de l’oferta més avantatjosa de cada lot han
presentat la documentació requerida.
Considerant les competències en matèria de contractació atribuïdes a la presidència de les
entitats locals per la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, aquesta presidència
RESOL:
Primer. Adjudicar el servei d’assessorament tècnic, seguiment i control analític de la planta de
tractament mecànic-biològic i planta de tractament biològic, ubicades al Centre de Tractament
de Residus del Solsonès (TM de Clariana de Cardener), en relació a cada lot a les empreses i
pels imports següents:
LOT 1: Control tècnic i assessorament extern de la PTMB i la PTB:

-

MF TECNICA INDUSTRIAL I MEDIAMBIENTAL, SL per import de 10.520,00 euros/any i
2.209,20 euros/any d’IVA.

LOT 2: Servei de laboratori per al control analític del bioestabilitzat de la MOR i compost de
la FORM:
-

EUROFINS AGROAMBIENTAL, SA per import de 2.617,50 euros/any i 549,68 euros/any
d’IVA.

LOT 3: Servei de caracterització dels rebuigs de la fracció resta i dels processos de
bioestabilització de la MOR i compostatge de la FORM:
-

SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL per import de 4.947,00 euros/any i 1.038,87
euros/any d’IVA.

Segon. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost vigent de
despeses de l’entitat que figura en el plec de clàusules.
Tercer. Notificar aquesta resolució als adjudicataris de cada lot i citar-los per a la signatura del
contracte.
Quart. Notificar l'adjudicació als altres licitadors que no han resultat adjudicataris.
Cinquè. Publicar l’adjudicació en el Perfil de contractant en termini de quinze dies.
Sisè. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Setè. Remetre, si procedeix, a Sindicatura de Comptes, còpia certificada del document en el
qual s'hagués formalitzat el contracte, acompanyada d'un extracte de l'expedient en què es
derivi. Tot això, dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte.

La presidenta
Davant meu, el secretari

