ANUNCI
De Consell Comarcal del Solsonès sobre la licitació d'un contracte de serveis
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Solsonès
b) Número d’identificació:
Codi CPV: 79111000-5. Serveis d’assessoria jurídica
c) Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal del Solsonès
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2020/674/G1072
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consell Comarcal del Solsonès
b) Domicili: C. Dominics, 12
c) Localitat i codi postal: Solsona CP: 25280
d) Codi NUTS: ES513
e) Telèfon: 973482003
f) Adreça electrònica: consell@elsolsones.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CCSol
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Apartat 9.3 del plec de clàusules
administratives particulars
i) Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 8 a 15h i dimarts també de 16 a 19 h
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei d’assessorament jurídic, laboral i en l’àmbit sanitari en el
sector públic del Consell Comarcal del Solsonès i Centre Sanitari del Solsonès, FPC.
b) Admissió de pròrroga: Sí
c) Divisió en lots: No
d) Termini d'execució: 1 any
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat sumari
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació i valor estimat
-

Pressupost base de licitació: s’estableix en l’import de 12.500,00 €/any i en i 2.625,00
€/d’IVA any, un total de 15.125,00 €/any IVA inclòs.
Valor estimat del contracte: s’estableix en 50.000,00 € euros (IVA exclòs)

6. Admissió de variants: No

7. Garanties
-

Provisional: no
Definitiva: no

8. Requisits específics del contractista
Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels tres
últims conclosos haurà de ser igual o superior a 12.500 € IVA exclòs.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el
registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum de negocis
mitjançant els seus llibres d’inventari i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Solvència tècnica i professional. S’acreditarà pels mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa
(assessorament laboral, jurídic i en l’àmbit sanitari) que els que constitueixen l'objecte del
contracte de com a màxim els últims tres anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el
destinatari, públic o privat.
b) Titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de l’empresa,
i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte. Caldrà especificar la
relació dels professionals i el tècnic/s responsables, amb l’acreditació de la seva titulació i la
seva adequació a l’objecte del contracte.
b.1 Tècnic responsable.
Tècnic responsable – assessor principal del servei. Realitzarà les funcions de coordinació i el
seguiment del contracte amb el tècnic o persona designada per l’administració:
-

Nom i cognoms/ telèfon de contacte/ e-mail

b.2 Composició de l’equip d’assessorament en dret laboral, jurídic i sanitari en l’àmbit públic.
Lletrat/da amb experiència professional mínima de 10 anys en matèria de dret laboral, de dret
públic i de dret sanitari. La seva composició preferiblement és la de tres assessors, un per
cadascuna de les matèries objecte de contractació, (laboral, sanitària, jurídic) en l’àmbit públic.

Tot i això l’equip pot estar format per menys o més professionals sempre i quan es disposi de
la titulació i experiència (10 anys en cada matèria: laboral, de dret públic i de dret sanitari) en
l’àmbit públic.
-

Assessor en dret laboral: Nom i cognoms
Assessor en dret públic (assessorament jurídic): Nom i cognoms
Assessor en dret sanitari: Nom i cognoms

Caldrà estar al disposat al plec de clàusules administratives particulars (clàusula vuitena)
Les empreses en restar inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI o
ROLECE) no han d’acreditar dites circumstàncies llevat que dita informació no figuri
actualitzada en aquests registres o no sigui consultable.
9. Criteris d’adjudicació:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà als següents
criteris de valoració:
CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta qualitat - preu s'atendrà
als següents criteris de valoració:
A.

Criteris quantificables automàticament:

a.1 Proposta econòmica:

fins a 52 punts
fins a 20 punts

Es ponderarà l’oferta econòmica en funció del % de la baixa i es considerarà que l’oferta
més baixa és la que tindrà el màxim de la puntuació establerta.
Aquesta oferta es valorarà en base al següent criteri:
Puntuació = Puntuació màxima (oferta econòmica) x [1 - 1,10 (P - Pmin) / Pmin]
On P = import de l’oferta
On Pmin = import de l’oferta més baixa

a.2. Experiència en l’assessorament objecte del contracte a associacions empresarials de
referència al sector sanitari i social i entitats prestadores de serveis de salut:
fins a 20
punts
-

Per assessorament a associacions empresarials de referència al sector sanitari: 10
punts

Per valorar aquest apartat caldrà aportar certificació de bona execució sobre la realització de
dit assessorament degudament signada per la o les associacions empresarials de referència al
sector sanitari.
-

Per assessorament a entitats prestadores de serveis de salut del sistema sanitari
integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT):
fins a 10 punts

S’atorgarà al licitador dos punts per cada entitat prestadora de serveis de salut del sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) assessorada.
Per valorar aquest apartat caldrà aportar certificació de bona execució justificativa de la
realització de dit assessorament degudament signada per l’entitat prestadora de serveis de
salut del SISCAT.
a.3 Major experiència professional de l’equip d’assessorament en l’àmbit públic destinat a
l’execució del present contracte de l’establert en el plec de prescripcions tècniques, clàusula
sisena:
fins a 6 punts
- Lletrat/da assessor/a en dret laboral amb experiència:
- De més de 10 anys: 2 punts
- Lletrat/da assessor/a en dret públic (assessorament jurídic) amb experiència:
- De més de 10 anys: 2 punts
- Lletrat/da assessor/a en dret sanitari amb experiència:
- De més de 10 anys: 2 punts
Per a valorar cadascun dels apartats caldrà presentar mitjans de verificació que acreditin la
dedicació preferent a aquestes matèries durant els períodes que assenyalin. Els licitadors
indicaran l’experiència professional a través de la presentació curricular en cada matèria
objecte de contractació (laboral, sanitària i de dret públic) i a través de certificacions de bona
execució o altre mitjà que en permeti la seva constatació.
a.4. Enviament d’un butlletí informatiu amb periodicitat mínima mensual sobre les novetats
i actualitzacions jurídiques, doctrina judicial i jurisprudència en les matèries objecte del
contracte:
6 punts
Per valorar aquest apartat cal l’aportació del compromís degudament signat sobre l’enviament
del butlletí en els termes indicats.
No es valoraran les ofertes, i per tant s’exclouran, si no disposin de l’experiència mínima
assenyalada en el Plec de prescripcions tècniques.

10. Condicions especials per l’execució del contracte:
-

-

L’empresa adjudicatària ha de garantir a les persones treballadores adscrites a
l’execució d’aquest contracte l’aplicació estricta de les condicions laborals que
estableixi el conveni laboral del sector que els resulti d’aplicació.
Que durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària estableixi mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que
intervenen en l’execució del contracte, que poden ser: adequació d’horaris a horaris
de les escoles, teletreball, etc.

11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
12. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 18 de febrer de 2021 a les 13 hores
b) Documentació que cal presentar: Inclosa a la clàusula novena apartat 9.4 del plec de
clàusules administratives particulars
Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica a través de través de l'eina de preparació i
presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CCSol
c)

S’accepta la facturació electrònica: Sí

13. Obertura de proposicions
a) Entitat: Consell Comarcal del Solsonès
b) Lloc: Consell Comarcal del Solsonès
c) L’obertura del Sobre A tindrà lloc el dia 22 de febrer de 2021, a les 10 h, i no serà en acte
públic.

Ramon Costa i Guinó – President per delegació

