QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ MIXTA DE LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE BUGADERIA I EL SUBMINISTRAMENT DE ROBA PER ALS CENTRES GESTIONATSPER LA
FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI.

A. Entitat contractant

SOCIETAT / ENTITAT JURÍDICA CONTRACTANT
DENOMINACIÓ

NIF

DOMICILI

POBLACIÓ

Fundació Privada Serveis Socials del Montsià (FUSSMONT) G - 43908599 C/ Jacint Verdaguer, 11 -13 43870 Amposta

A.1 Fundació privada Serveis Socials del Montsià, per als centres:
A. EDIFICI DE LA RESIDÈNCIA D’AVIS D’AMPOSTA I CENTRE DE DIA, gestionada per la FUNDACIÓ
PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ, ubicada al C/ Sant Cristòfol n. 278 - 280, CP 43870
Amposta.

B. Objecte
B.1 És objecte de la present sol·licitud, la contractació del servei de bugaderia i el subministrament de
roba de la roba que s’especifica en els plecs de prescripcions tècniques per als centres dependents de
la Fundació Privada Serveis socials del Montsià (en endavant FUSSMONT).
B.2 La prestació de serveis de bugaderia inclou:


Rentat (higienització i desinfecció), assecat, planxat, plegat de roba plana(llençols, coixinera
vànova, manta, cobrellits, tovalloles i travesser, protectors).



Repàs de l’estat de la roba que és objecte del contracte: repàs de costures, reposició i costura de
botons, de cintes de roba de forma i altres brodats i cosits que s’hagin d’efectuar a la roba.



Assecat i planxat de la roba.



Recollida de la roba bruta i lliurament de la roba neta (inclòs el transport d’ambdues robes), que
es farà als centres especificats en el plec de prescripcions tècniques.



Transport de la roba neta i bruta.



Subministrament de gàbies, bosses, carros pel dipòsit i trasllat de la roba.



Classificació i empaquetatge de roba.

C/ de Jacint Verdaguer, 11-13
43870 Amposta
Tel. 977 700 050 - Fax 977 702 894
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Pesatge de la roba neta i bruta.



Controls de qualitat de la prestació del servei.
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B.3 La prestació consistent en el subministrament de roba inclou:


El subministrament de la roba que s’especificarà al llarg d’aquest plec de prescripcions tècniques,
entre la qual es troba la roba plana (llençols, coixinera vànova, manta, talles, tovalloles i travesser,
protectors). Les especificacions del tipus de roba per cada centre es recolliran en el plec de
prescripcions tècniques i/o documents annexos.

B.4 Les prestacions objecte d’aquest contracte estan dividides en lots, el nombre de lots totals són 2:



LOT 1: Servei de bugaderia als centres dependents de la Fundació Privada Serveis Socials del
Montsià.
LOT 2: Servei de subministrament de roba plana, llenceria, uniformitat i vestuari als centres
dependents de la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià.

Les propostes s’hauran de presentar per lot sencer i no poden superar l’import màxim del lot. Els
licitadors es poden presentar a més d’un lot i poden ser adjudicataris de més d’un lot.
B.5 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes
(CPV) és LOT 1 serveis de recollida de bugaderia; 98312000-3, serveis de neteja d’articles tèxtils; LOT 2
39518000-6, roba d’hospital; 39512000-4 roba de llit, d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la
Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament
Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes públics (CPV) i de les
directives 2004/17/CE i 2004/18CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels
contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV.
C. Dades econòmiques
C.1. Pressupost de la licitació:



LOT 1: Servei de bugaderia als centres dependents de la Fundació Privada Serveis Socials del
Montsià.
LOT 2: Servei de subministrament de roba plana, als centres dependents de la Fundació Privada
Serveis Socials del Montsià.
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PRESSUPOST BASE LICITACIÓ - FUSSMONT

FUSSMONT

1er any

LOT 1
LOT 2
TOTAL (IVA exclòs)
IVA
TOTAL (IVA inclòs)

2on any

52.885,91 €
0,00 €
52.885,91 €
11.106,04 €
63.991,95 €

52.885,91 €
2.854,08 €
55.739,99 €
11.705,40 €
67.445,39 €

Pressupost Base
Licitació
105.771,82 €
2.854,08 €
108.625,90 €
22.811,44 €
131.437,34 €

C.1 a) Servei de bugaderia:
El preu per Kg serà com a màxim de 0,70 €/Kg (IVA exclòs) / 0,847€/Kg (IVA inclòs, al tipus del 21%).
Aquest preu inclou totes les activitats i serveis detallats en aquest plec i en el quadre de
característiques. Les ofertes que superin els imports anteriors seran excloses.
El preu per quilogram serà el mateix per a qualsevol tipus de roba, sense diferenciar entre les classes i/o
tipus de roba.
 Servei de bugaderia als centres dependents de la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià:

FUSSMONT
Mes

Kg roba /any

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

4.478,40
4.435,60
6.423,80
5.969,00
7.348,70
7.210,20
7.713,10
6.971,80
7.093,20
6.527,40
5.981,70
5.398,40
75.551,30

RENTAT ANUAL
1er any
2on any
3.134,88 €
3.134,88 €
3.104,92 €
3.104,92 €
4.496,66 €
4.496,66 €
4.178,30 €
4.178,30 €
5.144,09 €
5.144,09 €
5.047,14 €
5.047,14 €
5.399,17 €
5.399,17 €
4.880,26 €
4.880,26 €
4.965,24 €
4.965,24 €
4.569,18 €
4.569,18 €
4.187,19 €
4.187,19 €
3.778,88 €
3.778,88 €
52.885,91 €
52.885,91 €
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C.1 b) Servei de subministrament de roba plana, llenceria, uniformitat i vestuari:


Servei de subministrament de roba plana, llenceria, uniformitat i vestuari als centres
dependents de la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià.
No requereix de dotació inicial de roba, sinó del subministrament reposicions de roba (%
reposició anual) a partir de l’adjudicació del contracte:

QUANTITATS
INVENTARI
INICIAL
EXISTENT
(unitats)

PREU
UNITARI
SENSE IVA

% reposició
anual

Llençols blancs 50% cot. 50% pol.
de 160x190 amb anagrama
Cobrellit
Coixinera 45x100
Tovallola de Bany 70x140
Tovallola de WC 50x100
Tovalloles de Tocador 20x30
Mantes
Protector Coixí
Protector de Matalàs
Travessers

1.280

4,45 €

15%

480
640
640
640
160
320
320
320
160

15,40 €
1,25 €
3,75 €
1,80 €
0,85 €
9,77 €
2,58 €
4,64 €
2,20 €

5%
20%
30%
30%
30%
5%
5%
10%
5%

TOTAL

IMPORT
INICIAL
SENSE IVA
1er any

REPOSICIÓ
ANYS 1 + n
SENSE IVA
2on any
854,40 €

PROPIETAT DE FUSSMONT

FUSSMONT. Residencia Avis
Amposta

0,00 €

369,60 €
160,00 €
720,00 €
345,60 €
40,80 €
156,32 €
41,28 €
148,48 €
17,60 €
2.854,08 €

% de reposició anual
El subministrament d’un % de reposició anual (segons el tipus de roba) és degut a la substitució, pèrdua,
o a la necessitat de més unitats de peces (atenent a la capacitat de cadascun dels centres) i a d’altres
possibles anomalies i desperfectes que pateixi la roba en circulació.
Aquests subministrament no serà fixe en quant a nombre d’unitats, sinó que serà un import a distribuir
entre les diferents peces de roba en base al preu unitari sense iva màxim, indicat en els quadres
precedents.
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C.2 Valor estimat del contracte als efectes de determinació del procediment de contractació per dos
anys de contracte, un pròrroga de 12 mesos i possibles modificacions (segons art. 101 LCSP)
El valor estimat del contracte, que inclou pròrrogues i modificacions, representa el total desglossat
segons la taula que es mostra a continuació:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE - FUSSMONT

2 ANYS CONTRACTE

52.885,91 € 52.885,91 €
0,00 € 2.854,08 €

VALOR
ESTIMAT
1er ANY
2on ANY
CONTRACTE
21.154,36 € 52.885,91 € 52.885,91 € 232.698,00 €
570,82 € 2.854,08 € 2.854,08 €
9.133,06 €

52.885,91 € 55.739,99 €

21.725,18 € 55.739,99 € 55.739,99 €

FUSSMONT
Lot 1
Lot 2
TOTAL (IVA exclòs)

1er ANY

2on ANY

2 ANYS PRÒRROGA

Modificacions

241.831,06 €

D. Existència de crèdit
D.1 Certificat d’existència de crèdit: SI
D.2 Expedient d’abast plurianual: SÍ (2019 – 2021)
E. Termini de durada del contracte
E.1 Termini de durada: 2 anys
E.2 Possibilitat de pròrrogues i termini: dues pròrrogues d’un any cadascuna d’elles.
F. Variants
Acceptació de variants: NO
G. Modificacions del contracte
Aquest contracte es podrà modificar fins a un màxim del 20% sobre el preu base de la licitació.

El supòsit de fet objectiu que ha de donar-se perquè es produeixi aquesta modificació consistirà en:
i. Lot 1: la variació de Kg a rentar amb caràcter anual.
La quantitat total de roba a rentar ha estat estimada en 75.551,30 Kg/any, a partir dels consums
històrics de l’any anterior (exercici 2017).
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Malgrat l’anterior, les quantitats totals de roba es podran modificar a l’alça o a la baixa en funció de les
necessitats que es derivin de l’activitat assistencial i s’aplicarà el preu / kg adjudicat.
H. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
H.1 Forma de tramitació: Ordinària
H.2 Procediment d’adjudicació: Obert Harmonitzat. En aplicació de l’article 19 i 22 de la LCSP, aquest
contracte està subjecte a regulació harmonitzada, per la qual cosa la seva preparació i adjudicació es
regirà per allò que estableix l’article 317 de la LCSP.
El procediment d'adjudicació del contracte serà el procediment obert utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació basats en el principi de millor qualitat – preu, en el que tot empresari interessat, sempre
que doni compliment a la condició legal d’aptitud i d’habilitació, podrà presentar una proposició,
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article
156.1 LCSP.
H.3 Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí.
I.

Solvència i classificació empresarial
I.1 Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
L’acreditació de la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica requerides per a participar en la
licitació s’acreditarà mitjançant l’aportació de la següent documentació:
Solvència econòmica i financera:
Els licitadors han de justificar, d'acord amb les característiques de la contractació, la seva solvència
econòmica i financera mitjançant la presentació de:


Ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui vençuda
l’obligació d’aprovació de comptes anuals.

Caldrà deduir capacitat de l’empresa per fer front als seus compromisos; aquesta es podrà contrastar
mitjançant l’aplicació de la ràtio de solvència següent, al tancament del darrer exercici econòmic per al
qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació dels comptes anuals:

La solvència total de l’empresa vindrà determinada per la relació entre aquestes dues magnituds: actiu
total i passiu exigible (suma de les partides de creditors a llarg, mig i curt termini). Caldrà que el valor de
ràtio sigui superior a la unitat, cosa que vol dir que l’actiu de l’empresa és superior al seu passiu exigible,
i es podrà considerar que els deutes de l’empresa estan suficientment garantits pels seus béns.
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També caldrà poder deduir que no s’incorre en la situació que contempla l’article 363.1.d) del Reial
decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital,
com a causa de dissolució per pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la
meitat del capital social, a menys que aquest s’augmenti o es redueixi en la mesura suficient, i sempre
que no sigui procedent sol·licitar la declaració de concurs.


Volum anual de negocis, mínim 500.000,00€ com a mínim, referit al millors dels tres darrers
exercicis aprovats.

L’acreditació dels darrers criteris es portarà a terme a través dels comptes anuals aprovats i dipositats
en el Registre Mercantil (o Registre Oficial corresponent o, en cas d’empresaris individuals no inscrits en
el R.M., llibres inventariats i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil corresponent).

Solvència tècnica o professional:
-

Relació dels principals serveis efectuats del mateix tipus o naturalesa que aquell a què correspon
l’objecte del contracte, efectuats per l’interessat en el curs dels tres últims anys en la que s’indiqui
l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos; avalats per 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 aquests o, a falta de certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que acreditin la realització de
la prestació. S’hauran d’acreditar com a mínim dos contractes, per a cada lot, això és per al lot 1
(serveis de bugaderia), i per al lot 2 (serveis de subministrament de roba).
Als efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que constitueixen
l’objecte del contracte s’ha d’atendre a la coincidència entre els tres primers dígits dels seus
respectius codis CPV.

-

Acreditació de la inscripció en els registres, segons el lot a que es presenti:

És imprescindible per a la contractació, que l’empresa adjudicatària demostri que té les acreditacions
necessàries que es requereixen per la realització dels treballs als que presenta oferta.
I.2 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Sí (condicions establertes
en el PPT).
I.3 Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental
Acreditació del compliment de les normes de garantia de qualitat: certificat expedit per organisme
independent, de la implantació d’un sistema de gestió qualitat de conformitat amb els requisits de la
norma ISO 9001 i en especial en servei de bugaderia industrial; higienització de teixits per a
col·lectivitats en règim propi, o equivalent.
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Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’ha d’atendre als
següents criteris de valoració:
J.1 PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BUGADERIA (LOT 1): fins a 100 punts
J.1 a) Criteris objectius (SOBRE C) (fins a 70 punts)
1. Oferta econòmica (fins a 30 punts)
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent manera:

Les ofertes que no comportin cap baixa respecte del preu establert per l’òrgan contractant no obtindran
cap puntuació en aquest criteri (rebran 0 punts).
S’entén com a import de licitació, el preu €/Kg assenyalat en aquest document com a màxim; i import
oferta, com el preu €/kg ofert pel licitador.
El preu s’haurà d’indicar amb dos decimals. En el cas de què s’indiqués amb més de dos, aquest preu
s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o igual que cinc (5), s’augmentarà en una unitat; en
cas contrari, es deixarà com està).
2. Periodicitat del lliurament i recollida de roba (fins a 20 punts):


Que l’oferta contempli que els lliuraments i recollida de roba es facin també en dies festius (el
compliment de la millora 1, exclou l’opció del compliment de les millores 2 i 3 atès que les
engloba):
1. Tots els festius de l’any: SI: 8 punts.
2. Només els diumenges existents a l’any: SI: 4 punts.
3. Només festius locals, autonòmics i estatals: SI: 4 punts.



Que l’oferta contempli, un segon lliurament i recollida de roba a la freqüència de roba per a tots
els centres establerta en la clàusula 2.1.2 del quadre de característiques: SI: 7 punts
A. RESIDÈNCIA D’AVIS D’AMPOSTA I CENTRE DE DIA, dos lliuraments i recollides tots els
dies laborables incloent els dissabtes.



Que l’oferta contempli un tercer lliurament i recollida de roba a la freqüència de roba per als
centres que a continuació s’assenyalen: SI: 5 punts.
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A. RESIDÈNCIA D’AVIS D’AMPOSTA I CENTRE DE DIA, tres lliuraments i recollides tots els
dies laborables incloent els dissabtes.

3. Capacitat de resposta en cas d’emergència (fins a 5 punts):
Capacitat de resposta que permeti fer front a un termini de lliurament no superior a 4 hores a partir
de la sol·licitud / avís del centre (casos d’urgència / emergència). SI: 5 punts
4. Utilització de productes (fins a 5 punts):
Utilització de productes biodegradables i exempts de substàncies perilloses i els sistemes utilitzats
per a la seva dispensació, en garantia de l’estalvi. SI: 5 punts
L’ús d’aquest tipus de productes i els sistemes utilitzats que facilitin la seva dosificació s’entén que
afavoreix la qualitat del rentat i l’estalvi (quant menys agressius siguin els productes, la roba no
patirà tants desperfectes i durarà més, no sent necessària tant sovint la seva reposició; els sistemes
de dispensació d’aquests productes també afavoreixen aquest objectiu, atès que cal cercar
l’equilibri entre la quantitat de producte necessari i la qualitat del rentat).
Atès que és un compromís, el licitador haurà d’aportar una declaració de responsable. La verificació
del compliment d’aquest requisit es realitzarà en el seguiment del serveis (clàusula 2.1.5, lletra f,
del PPT. L’incompliment del mateix pot comportar les penalitats establertes en el PCA.
5. Reparació de la roba (fins a 10 punts).
6. Es valorarà, si s’escau, amb la màxima puntuació, aquella proposta que estableixi el període de
temps menor, en dies hàbils, per executar els treballs de reparació de roba.
Es valorarà aquest criteri de la següent manera:

J.1 b) Criteris subjectius (SOBRE B)d’apreciació tècnica sotmesos a judici de valor ( fins a 30 punts).
1. Valoració d’una memòria tècnica que contingui detall de (fins a 30 punts):


Procés de rentat i desinfecció (fins a 12 punts) utilitzat per l’empresa que haurà de complir amb els
requisits establerts en la normativa vigent. Es valorarà, si s’escau, amb la màxima puntuació,
aquella proposta que contempli un procés de rentat per diferents tipus de roba (roba plana,
llenceria, uniformitat, etc); que acrediti la utilització de processos i maquinària que garanteixin al
màxim l’eliminació de la brutícia i la desinfecció amb el mínim deteriorament de la roba,
considerant alhora el tipus de roba en cada cas i que garanteixi la plena separacióentre zones de
roba bruta i roba neta, mitjançant barreres sanitàries.
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Procés d’assecat i plegat de la roba (fins a 6 punts) utilitzat per l’empresa que haurà de complir amb
els requisits establerts en la normativa vigent. Es valorarà, si s’escau, amb la màxima puntuació,
aquella proposta que contempli:





Núm.
expedient
001/2018

Un sistema d’assecadors i programes de refredament que garanteixin suavitat als teixits.
(fins a 3 punts).
Un sitema de planxat que no malmeti els teixits i elimini els plecs de la roba (fins a 3 punts).

Organització del servei i pla orientatiu (fins a 12 punts),es valorarà, si s’escau, amb la màxima
puntuació, aquella proposta que expliqui de forma més detallada i s’adeqüi més a les necessitats
dels centres de tot el procés des de que es lliurament de la roba neta i la recollida de la roba bruta i
que com a mínim haurà de contemplar:




Procés de lliurament i entrega de la roba (fins a 4 punts).
Transport de la roba i mesures d’higenització dels elements de transport (fins a 4 punts)
Subministrament, preparació i manteniment de les gàbies i/o carros (fins a 4 punts).

J.2 PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LA ROBA (LOT 2): fins a 100 punts.
J.2 a) Criteris objectius (SOBRE C) (fins a 83 punts)
1. Oferta econòmica (fins a 70 punts)
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent manera:

Les ofertes que no comportin cap baixa respecte del preu establert per l’òrgan contractant no obtindran
cap puntuació en aquest criteri (rebran 0 punts).
S’entén com a import de licitació, el preu €/Kg assenyalat en aquest document com a màxim; i import
oferta, com el preu €/kg ofert pel licitador.
El preu s’haurà d’indicar amb dos decimals. En el cas de què s’indiqués amb més de dos, aquest preu
s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o igual que cinc (5), s’augmentarà en una unitat; en
cas contrari, es deixarà com està).
2. Altres criteris objectius (fins a 13 punts):


Termini de lliurament, des de la data de la notificació de l’ordre de compra (fins a 13 punts) (el
compliment de la millora 1, exclou l’opció del compliment de les millores 2, 3 i 4 atès que les
engloba):
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Inferior a 7 dies naturals: SI: 4 punts
Entre 7 i 15 dies naturals: SI: 2 punts
Entre 15 i 20 dies naturals: 1punts
Mes de 20 dies naturals: 0 punts

J.2 b) Criteris subjectius (SOBRE B) d’apreciació tècnica sotmesos a judici de valor ( fins a 17 punts).
1. Valoració de les fitxes tècniques tenint-se en compte (fins a 17 punts):
 Resistència del teixit (fins 8,5 punts): Es valoraran aspectes com la resistència i elasticitat del
teixit en relació amb el gramatge, i la seva adequació a les necessitats de la fundació.
FUSSMONT. Residencia Avis Amposta

Màx. Puntuació

Llençols blancs 50% cot. 50% pol. de 160x190 amb anagrama
Cobrellit
Coixinera 45x100
Tovallola de Bany 70x140
Tovallola de WC 50x100
Tovalloles de Tocador 20x30
Mantes
Protector Coixí
Protector de Matalàs
Travessers

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

 Composició del material i el seu comportament (fins 8,5 punts): Es valoraran les
característiques i qualitat del material d’acord amb els requeriments de l’ús del producte.
FUSSMONT. Residencia Avis Amposta

Màx. Puntuació

Llençols blancs 50% cot. 50% pol. de 160x190 amb anagrama
Cobrellit
Coixinera 45x100
Tovallola de Bany 70x140
Tovallola de WC 50x100
Tovalloles de Tocador 20x30
Mantes
Protector Coixí
Protector de Matalàs
Travessers

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
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D’acord amb les fitxes tècniques presentades pels licitadors per cadascun dels productes, s’atorgarà la
major puntuació (no necessàriament la màxima puntuació) a aquelles propostes que s’ajustin o
s’adeqüin més a les necessitats mínimes establertes per l’entitat contractant i que consten en el punt
2.2.3 PPT.

K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme de la següent
manera:
 La consideració d’una oferta com a desproporcionada o amb valors anormals derivarà de la
relació entre les magnituds obtingudes de les variables següents, que es calcularan en relació als
criteris d’adjudicació que no són preu:



o

La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores.

o

Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores
respecte a la mitjana de les puntuacions.

o

Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir,
sense tenir en compte el signe més o menys.

Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat quan la puntuació
obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3, i que, al
mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) estigui també per sota de la mitjana de les
ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores en un 10%.

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció de anormalitat, la
Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les
justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol
altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta.
Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un
termini de deu dies naturals, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar la
informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini,
l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament
motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei
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corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas
contrari, el seu rebuig.
L. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades com
adjudicatàries
L’establert en la clàusula trenta-cinquena del PCA.
M. Garantia provisional: No
N. Garantia definitiva: Sí
5% de l’import adjudicat (sense IVA) d’acord amb allò previst a l’article 114 i 108 de la LCSP, tant per al
LOT 1 com al LOT 2
Termini de garantia:
Vist que es tracta d’un contracte de tracte successiu i de resultat però que els seus efectes s’esgoten en
el moment de finalitzar les prestacions que conformen el seu objecte, i que per tant aquest contacte no
pot tenir cap efecte ni conseqüència a posteriori, no es preveu cap termini de garantia específica del
contracte. Com a mínim haurà de ser vigent durant la vigència del contracte i de la seva pròrroga si
s’escau.

O. Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: Sí
L’Adjudicatari del LOT 1, serà responsable de tots els danys i perjudicis que es puguin derivar i/o
ocasionar en el desenvolupament de la seva activitat i serveis prestats a tercers i als centres als quals
s’ha de realitzar la prestació objecte d’aquesta contractació tant a l’entitat contractant (Fundació
Privada Serveis Socials del Montsià).
-

-

Pòlissa de Responsabilitat Civil General, per un límit d’indemnització de com a mínim 300.000 €
per sinistre i any, per danys materials, lesions personals i les conseqüències ocasionades a la
Fundació privada Serveis Socials del Montsià i a tercers, per fets esdevinguts en relació amb
l’activitat objecte de la licitació. Aquesta pòlissa inclourà les cobertures de RC explotació, RC
subsidiària, RC professional, RC post treballs amb el mateix límit abans detallat.
També haurà d’incloure la responsabilitat civil patronal amb un sublímit de 300.000 €.

P. Condicions especials d’execució
Es preveu com a condició especial d’execució la següent condició compresa en l’article 202.2 de la LCSP,
que haurà de complir l’adjudicatari del contracte:
i. Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis
col·lectius sectorials i territorials aplicables.
Altres obligacions que tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte:
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Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal.

Q. Cessió del contracte:
Sí procedeix, amb el compliment de les previsions establertes en la clàusula trenta-novena del PCA.
R. Subcontractació:
Sí procedeix, amb el compliment de les previsions establertes en la clàusula quarantena del PCA.
S. Revisió de preus: No es contempla
T. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les empreses
adjudicatàries: Cap
U. Visita a les entitats o centres: NO
V. Programa de treball
La memòria tècnica que els licitadors han de presentar i que és objecte de valoració d’acord amb els
criteris d’adjudicació esmentats anteriorment es pot considerar equivalent al programa de treball
l’aportació del qual s’exigeix per la LCSP.
W. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
L’establerta en la clàusula vint-i-novena del plec de clàusules administratives particulars.
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