RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Atesa la conveniència de contractació del 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), tal i com
consta a la memòria justificativa que obra a l’expedient, en la qual es contempla que en breu
finalitza el contracte de l’actual empresa que realitza l’assessorament tècnic de la planta de
tractament mecànic/biològic i de la planta de tractament biològic (compostatge) i la
finalització dels contractes de caracterització i control analític del bioestabilitzat i compost,
d’aquí la necessitat de realitzar una nova contractació, amb l’objecte de donar compliment a
l’autorització ambiental i garantir el bon funcionament de la planta de tractament biològic al
CTR del Solsonès.
Les característiques del contracte que es pretén adjudicar són les 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.

Vista la documentació que obra a l’expedient i que, per les característiques i l’import del
contracte s’opta per la seva adjudicació mitjançant el procediment obert simplificat, aquesta
presidència,
RESOL:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per dur
a terme 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), convocant la seva licitació.
Segon. Aprovar la despesa per l’import de 19.430,00 €/any i 4.080,30 € d’IVA/any, un total de
23.510,30 €/any (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020.1.1622.22799 del
pressupost de l’entitat.
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que regiran el present contracte.
Quart. Publicar l'anunci de licitació al perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i amb la
documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques així com la documentació necessària
per a la presentació de les ofertes, des del dia de publicació de l'anunci de licitació.

