ANUNCI
Anunci de licitació del contracte de servei de manteniment de les àrees de jocs infantils del municipi
de Sant Adrià de Besòs
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Àrea d'Hisenda i Recursos Generals de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs.
b) Número d'identificació:P0819300E
c) Dependència que tramita l'expedient: Serveis Generals a proposta del Servei
d’Infraestructures.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Adreça (inclòs número NUTS): Plaça de la Vila 12 - 08930 (ES511)
f) Telèfon: 933.812.004
g) Fax: 933.811.056
h) Web: www.sant-adria.net
i) Correu electrònic: contractacio@sant-adria.net
j) Web perfil contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/sant-adria-de-besos
2. Dades i tramitació del contracte:
a) Núm. expedient: 1978/2021
b) CPV: 77313000-7 Serveis de manteniment de parcs
c) Codi NUTS del lloc de les obres o de lloc principal d'execució del servei o subministrament:
ES511
d) Descripció de la licitació: manteniment de les àrees de jocs infantils del municipi de Sant Adrià
de Besòs
e) Tipus de procediment: obert no harmonitzat
f) Requisits específics del contractista: veure apartat F del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
g) Període del contracte i previsió d'inici: està previst que la prestació d'aquest servei es dugui a
terme des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022, per tant la durada inicial
del contracte serà d’1 any, essent prorrogable anualment de forma expressa, per 3 menys més,
en prorrogues d’1 any.
h) Valor estimat: 135.220 euros que inclou la durada inicial d’un any i les possibles pròrrogues,
desglossat de la següent manera:
•

95.220 euros que correspon al manteniment preventiu

•

40.000 euros que correspon al manteniment correctiu

i) Pressupost de licitació: 33.805,00 euros, IVA exclòs i 40.904,05 euros IVA inclòs del 21%
d'acord amb el següent desglossament i millorable a la baixa respecte al manteniment
preventiu, essent el preu de licitació el següent:
Manteniment preventiu
ANY
2022
Total Contracte

Import IVA
exclòs

IVA (21%)

Import IVA
inclòs

Manteniment correctiu

TOTAL

Import IVA
Import IVA
exclòs
IVA (21%)
inclòs
Import IVA exclòs

23.805,00 € 4.999,05 € 28.804,05 € 10.000,00 € 2.100,00 € 12.100,00 €
23.805,00 € 4.999,05 € 28.804,05 € 10.000,00 € 2.100,00 € 12.100,00 €

IVA (21%) Import IVA inclòs

33.805,00 € 7.099,05 €
33.805,00 € 7.099,05 €

40.904,05 €
40.904,05 €

El pressupost anual per al manteniment preventiu de les àrees de joc de titularitat municipal
és de 23.805 euros sense IVA, i 28.804,05 euros IVA inclòs.
Pel manteniment correctiu es disposarà de 10.000 euros. anuals sense IVA, 12.100 € amb
IVA.
j) No s'admeten variants.
k) Modificacions: No es preveu cap modificació en aquest contracte
l) Condicions especials d'execució: Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de
treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorial i territorials aplicables.
m) Criteris d'adjudicació:
1. CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR (fins a 45 punts)
Criteri 1. Valoració memòria tècnica a presentar per l'adjudicatari (0-15 punts).
Criteri 2.

Millores plec tècnic. (0-30 punts).

2. CRITERIS AUTOMÀTICS O OBJECTIUS (fins a 55 punts)
Criteri 3. Oferta econòmica. ( 0-55 punts ).
n) Mesa de contractació:
President titular: regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals.
President suplent primer: alcaldessa
President suplent segon: regidor delegat de l’Àrea de Ciutadania i Serveis a la persona.
Secretària titular: Administrativa de contractació administrativa.
Secretària substituta: Administrativa.
Vocal titular del control econòmic pressupostari: Interventor municipal.
Vocal suplent del control econòmic pressupostari: TAG de l’Àrea d’Intervenció.
Vocal titular de l'assessorament jurídic: Secretari municipal.
Vocal suplent de l'assessorament jurídic: Cap de Serveis Generals.
Vocal tècnic de Serveis Generals titular: Cap de Serveis Generals.
Vocal tècnic de Serveis Generals suplent: TAG de Serveis Generals.
Vocal tècnic de Serveis Generals segon suplent: Tècnica de gestió de Compres i Patrimoni.
Vocal tècnic titular: cap de la secció d’Infraestructures.
Vocal tècnic suplent: tècnic de la secció d’Infraestructures.
3. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: El termini de presentació de proposicions serà de 15 dies naturals,
a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació del contracte en el
perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: Veure clàusula 10.9 del plec de clàusules administratives.
c) Presentació: electrònica.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.
e) Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà.

4. Dades del servei on es pot obtenir la informació necessària per a la interposició d'un recurs:
a) Nom: Servei de Serveis Generals
b) Adreça: Plaça de la Vila 12 - 08930
c) Telèfon: 933.812.004
d) Fax: 933.811.056
e) Correu electrònic: contractacio@sant-adria.net
Sant Adrià de Besòs, signat i datat digitalment,
El regidor delegat d’Espai Públic i Seguretat

José Luis Martínez Cardoso

