ANUNCI
De Serveis Ambientals de Castelldefels pel qual es fa pública la licitació d'un Contracte MIXT DE
SUBMINISTRAMENT DE PNEUMÀTICS I DE SERVEIS COMPLEMENTARIS PER ALS VEHICLES DE LA FLOTA DE
SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A.: (Exp.OS-06/2022)

1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Serveis Ambientals de Castelldefels.
b) Número d’identificació: 0805695042
c) Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Neteja - Serveis Ambientals de Castelldefels
d) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració
e) Número d'expedient: OS-06/22
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Serveis Ambientals de Castelldefels.
b) Domicili: Passatge de les Caramelles 2
c) Localitat i codi postal: Castelldefels CP: 08860.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936646990.
f) Adreça electrònica: contractacio@sac.es
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=ca
stelldefels&idCap=32468144&ambit=&
a) Data límit d'obtenció de documents i informació: 25 de maig de 2022 a les 23.59 h.
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament de diferents tipus de pneumàtics i la prestació d’altres serveis
complementaris per a la flota de vehicles i equips de Serveis Ambientals de Castelldefels.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d'execució: Baix Llobregat
e) Durada del contracte: 1 any
f) Codi CPV:
34324000-4: Rodes, les seves parts i accessoris
34350000-5: Pneumàtics per a vehicles lleugers i per a vehicles pesats
34351100-3: Pneumàtics per a automòbils
34352100-0: Pneumàtics per a camions
50116500-6: Serveis de reparació de pneumàtics, inclosos l’ajustament i l’equilibrat de rodes
50116510-9: Serveis de recautxutat de pneumàtics

4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Subministrament
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
d) Harmonitzat: No
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhastaelectrònica: No.

5.- Pressupost base de la licitació: 49.756,31 €, IVA inclòs
6.- Valor estimat del contracte: 49.345,10 € IVA exclòs
7.- Admissió de variants: No
8.- Garanties
Provisional: No.
Definitiva: Si.

9.- Requisits específics del contractista
A. Disposar de la solvència econòmica:
A.1. En el cas d'empreses constituïdes com a societat el volum anual de negocis del licitador o candidat, referit
a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser com a mínim de 74.017,65€.
A.2. S'acreditarà mitjançant còpies dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o el
registre oficial en el que hagi d'estar inscrit, acompanyat del justificant conforme s'han dipositat aquests
comptes
A.3. En el cas d'empresaris que siguin persones físiques no inscrits en el Registre Mercantil, el volum anual
de negoci, referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos, mínim haurà de ser com a mínim
de 74.017,65€.
S’acreditarà mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
En tot cas, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acreditarà
enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor del reflectit i excepte prova en contrari,
les condicions de solvència econòmica i financera de l'empresari.

B. Solvència professional o tècnica:
B.1. El licitador, com a mínim, ha d’haver efectuat en els tres últims anys, 3 subministraments i treballs de la
mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte. l’import anual acumulat dels quals, en
l’any de major execució, haurà de ser igual o superior a 34.829,41€
Es a dir, ha d’haver subministrat pneumàtics i efectuat serveis complementaris (reparació pneumàtics punxats,
equilibrar pneumàtics, alienar la direcció del vehicle, entres d’altres serveis complementaris) en els termes descrits a
l’apartat anterior.
Els subministraments i serveis efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests
certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
D’acord amb l’apartat a) del punt 1 de l’article 89 de la LCSP, per a determinar que un subministrament és d'igual o
similar naturalesa al que constitueix l'objecte del contracte, s’atendrà als tres primers dígits de la CPV.

B.2. Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals o materials següents (clàusula 5 del Plec de Condicions Tècniques Particulars).
- Una instal·lació/centre en el radi de 40 km al municipi de Castelldefels per a la realització de les
tasques encomanades per a tots tipus de vehicles i maquinària (hauran de tenir de forma visible la
placa-distintiu de llicència d’activitat com a taller mecànic amb l’especialitat de pneumàtics)
- Tres operaris (un oficial de 1ª, un oficial de 2ª i un oficial de 3ª)
- Una unitat de vehicle-taller per a la realització de les tasques de revisions o manteniments dels
pneumàtics, que haurà de tenir una bona il·luminació exterior i tot l’equipament necessari complir amb les
tasques.

Els requeriments de solvència econòmica i financera i tècnica i professional tenen caràcter selectiu, per tant
el seu incompliment suposa l'exclusió de l'empresa.
10.- Criteris d’adjudicació:
Per tal de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, s’estableixen els següents criteris d’adjudicació,
avaluables mitjançant l’aplicació de formules matemàtiques, amb la proporció que tot seguit s’indica per a
cadascun d’ells i amb una ponderació total de 100 punts.
Proposta econòmica subministrament de pneumàtics (Fins a un màxim de 80 punts):
Puntuació = Tp
Puntuació :
Tp :
Pb:
Pi :

x (Pb / Pi)
Valor de puntuació econòmica del licitador i
Totalitat de punts a assignar
Pressupost de licitació més baix de totes les propostes
Pressupost de cada licitador

Es tindran en compte fins a 4 decimals en les puntuacions totals.

Proposta de descompte en recanvis de pneumàtics no inclosos en l’annex1 (prenent com a referència els
preus oficials de la marca) (Fins a un màxim de 10 punts):
Puntuació = 10 x (% descompte presentat pel licitador / %descompte màxim ofert)

Proposta econòmica servei de taller d’unitat mòbil (Fins a un màxim de 5 punts):
Puntuació = Tp x (Pb / Pi)
Puntuació:
Tp:
Pb:
Pi :

Valor de puntuació econòmica del licitador i
Totalitat de punts a assignar
Pressupost de licitació més baix de totes les propostes
Pressupost de cada licitador

Es tindran en compte fins a 4 decimals en les puntuacions totals.
Proposta econòmica servei de taller d’unitat mòbil 24h (Fins a un màxim de 5 punts):

Puntuació = Tp x (Pb / Pi)
Puntuació :
Tp:
Pb:
Pi:

Valor de puntuació econòmica del licitador i
Totalitat de punts a assignar
Pressupost de licitació més baix de totes les propostes
Pressupost de cada licitador

Es tindran en compte fins a 4 decimals en les puntuacions total.

11.- Condicions particulars per l’execució del contracte: les que s’indiquen als plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
12.- Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix.
13.- ACP (Acord sobre Contractació Pública) aplicable al contracte: No
14.- Presentació de les ofertes
b) Data límit de presentació: fins el dia 25 de maig de 2022 a les 23.59 h.
c) Modalitat de presentació d’ofertes: mitjans electrònics / Sobre digital
c) Documentació que cal presentar: La que es ressenya en els plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques.
15.- Obertura de proposicions (Sobre A)
a) Entitat: Serveis Ambientals de Castelldefels.
b) Lloc: Passatge de les Caramelles, 2, 08860 – Castelldefels.
c) Data Obertura Sobres A: 27/05/2022
d) Hora: a les 10.00 h.
16.- Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o Castellà
17.- Altres informacions: Les que es ressenyen en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.

Castelldefels, 10 de maig de 2022

Signat electrònicament

Gerent
Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.

