ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 57/2019/CSERV

ANUNCI

De l’Ajuntament de Viladecans pel qual es fa pública la licitació del contracte administratiu de
servei de conservació i manteniment integral de les àrees de joc infantil municipals de la
ciutat de Viladecans.
1.- Entitat adjudicadora
a)Organisme: Ajuntament de Viladecans. c/ Jaume Abril, núm. 2, CP-08840 Viladecans
(Barcelona), Tel: 936 351 800, Fax: 936 37 41 40.
b)Tipus de poder adjudicador: Administració Local.
c)Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Generals/ Departament de Compra
Pública.
d) Número d’expedient: AEP/ASG/Contractació/2019/28 - 57/2019/CSERV
2.- Obtenció de documentació i informació
a) Dependència: Àrea de Serveis Generals (departament de Compra Pública).
b) Domicili: C/ de les Sitges, núm. 6 2a. planta.
c) Localitat i codi postal: Viladecans.08840.
d) Codi Nuts: ES511
e) Telèfon: 936 351 800 (Ext. 8075,8059, 8049, 8058 i 8071).
f) Fax: 93 637 41 40
g) Adreça electrònica: contractacio@viladecans.cat
h) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.viladecans.cat (Seu Electrònica / Perfil del
Contractant).
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=viladecans
&reqCode=viewDetail&idCap=5514905
i) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins el dia 5 de desembre de 2019 a les
14.00 h.
3.- Objecte del contracte
a)Tipus: Contracte administratiu de serveis.
b)Descripció: Servei de conservació i manteniment integral de les àrees de joc infantil municipals
de la ciutat de Viladecans.
c)Divisió per lots i número de lots: No es considera adient la seva divisió en lots. La motivació de la
no divisió del contracte en lots diferenciats es troba continguda a l’informe i memòria justificativa
del contracte.
d)Vigència del contracte: DOS ANYS, de l’1 d’abril de 2020 al 31 de març de 2022.
e)Admissió de pròrroga: Sí, 2 anys (1+1).
f) Contractes periòdics: Sí, cada 2 o 4 anys (en funció de si es prorroga o no).
g) Lloc de prestació dels serveis: Els serveis objecte del present contracte abastaran les àrees de
jocs infantils del terme municipal de Viladecans relacionades en el plec de prescripcions tècniques
i els seus annexes.
h) CPV:
50850000-8 Serveis de reparació i manteniment de mobiliari.
50870000-4 Serveis de reparació i manteniment d’equips de terrenys de jocs.
4.-Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert harmonitzat.
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5.- Valor estimat del contracte: 494.560,00 € (IVA exclòs), d’acord amb el següent detall:
Import previst pels 2 anys d’execució del contracte (IVA exclòs):
Import corresponent a les eventuals pròrrogues del contracte (2 anys, IVA exclòs):
Import corresponent a l’eventual modificació del contracte (10%, IVA exclòs):

224.800,00 €
224.800,00 €
44.960,00 €

6.- Pressupost base de licitació: 272.008,00 € (inclòs l’IVA, el benefici industrial i les despeses
generals), pels dos anys d’execució del contracte, d’acord amb el següent detall:
Import anual
sense IVA
Part fixa: Servei d’inspeccions i treballs
de manteniment de les àrees de jocs
infantils (incloent la totalitat de la mà d’obra,
transport i materials necessaris, sempre que
no es tracti de peces senceres d’import
unitari superior als 95,04 euros (IVA exclòs)).
Part fixa: Servei d’inspeccions i treballs
de manteniment de les àrees de jocs
infantils de les Escoles i Escoles Bressol
de Viladecans (incloent la totalitat de la mà
d’obra, transport i materials necessaris,
sempre que no es tracti de peces senceres
d’import unitari superior als 95,04 euros (IVA
exclòs)).
Part variable a l’àmbit d’espai públic
(peces o parts de joc que hagin de ser
substituïdes quan el seu estat ho faci
imprescindible i el cost de les mateixes sigui
superior a 95,04 euros (IVA exclòs)).
L’ajuntament no s’obliga a exhaurir aquesta
part del pressupost. (*)
TOTAL ANUAL
TOTAL (2 ANYS)

IVA
(21 %)

Total anual
(IVA inclòs)

93.700,00 €

19.677,00 €

113.377,00 €

7.200,00 €

1.512,00 €

8.712,00 €

11.500,00 €

2.415,00 €

13.915,00 €

112.400,00 €
224.800,00 €

23.604,00 €
47.208,00 €

136.004,00 €
272.008,00 €

(*) En relació a la part variable a l’àmbit d’espai públic, s’abonaran únicament aquelles peces o
parts de joc que hagin de ser substituïdes quan el seu estat ho faci imprescindible. És un apartat
variable que depén bàsicament dels vandalismes que es produeixin i en aquells casos previstos en
el plec de prescripcions tècniques. Aquesta part es valorarà utilitzant la tarifa oficial de preus del
fabricant i afegint el benefici industrial. Únicament s’abonaran els elements o part d’aquests que es
substitueixin ja que es considera que la mà d’obra i el petit material necessari per a la reparació
està inclós en el preu del contracte de les tasques de manteniment, sempre que es tracti de peces
senceres d’import unitari superior a 95,04 euros (IVA exclòs).
L’import del pressupost de licitació té caràcter de màxim i les ofertes presentades pels
licitadors no podran superar aquests imports en cap cas. La presentació d’ofertes que
superin aquest import seràn desestimades automàticament.
7.- Admissió de variants: No.
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8.-Garanties exigides
a) Provisional: No procedeix.
b) Definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació pels dos anys de l’execució del contracte (exclòs
l’IVA).
9.-Requisits específics del contractista
a) Classificació: No procedeix.
b) Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: la que es ressenya al plec de clàusules
administratives particulars.
Resum:
b.1) Solvència Econòmica i Financera:
El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis
del licitador que, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, haurà de ser almenys
una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte (igual o superior a 185.460,00 €).
b.2) Solvència Tècnica o Professional:
a) Haver realitzat serveis o treballs de característiques similars en els darrers tres (3) anys.
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o
superior al 80% de l’anualitat mitjana del contracte (igual o superior a 98.912,00 €).
b) Disposar de personal responsable especialista i equip tècnic suficient per a l’execució dels
serveis objecte del contracte, que compleixi i acrediti suficientment els següents aspectes:
- Responsable del contracte per part de l’empresa: titulació mínima de grau universitari o
equivalent i experiència mínima de 5 anys (no subrogable).
- Coordinador tècnic: acreditació de coneixements específics en manteniment i seguretat de
jocs infantils i experiència mínima de 10 anys (no subrogable).
- Operari: oficial d’oficis (jardineria) amb experiència mínima de 5 anys.(subrogable)
- Ajudant de suport 50% (no subrogable).
En els casos de substitució per vacances, malaltia, formació, etc, les persones substitutes
hauran de disposar d’aquest mateix perfil professional.
c) La qualitat en la prestació del servei:
Estar en possessió dels Certificats del sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2008 (o
2015) i del sistema de gestió ambiental ISO 14001:2004 (o 2015) en Instal•lació i
manteniment de jocs infantils.
d) Disposar de maquinària, material i equip tècnic suficients per a l’execució dels treballs o
prestacions.
10.- Criteris d’adjudicació:
Criteris d’aplicació automàtica
1) Millor preu ofertat pel licitador. Fins a 30 punts
2) Dotació econòmica anual per correctiu i millores Reducció del termini d’execució. Fins a 12
punts.
3) Realització de certificacions de seguretat d’àrees existents. Fins a 8 punts.
4) Substitucions dels rètols informatius. Fins a 5 punts.
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Criteris amb judici de valor
5) Estudi del projecte i propostes de millora respecte dels criteris establerts en el plec de
prescripcions tècniques. Fins a 45 punts:
-

Dimensionat correcte del Servei amb equilibri lògic entre els mitjans humans i mitjans
materials. Fins a 15 punts.

-

Coherència i qualitat de l’oferta. Presentació clara i concreta de l’organització i planificació
dels serveis i de la sectorització i zonificació del municipi. Fins a 15 punts.

-

Millores proposades pels licitadors respecte a l’especificat en el plec de prescripcions en
relació a les propostes d’autocontrol de qualitat de l’empresa, sistemes d’informació i
comunicació i relacions empresa - ajuntament. Fins a 15 punts.
Relació de propostes de major interès per l’Ajuntament:
Millores en la recepció i transmissió d’informació per a un correcte funcionament del
servei, basades en noves tecnologies. Fins a 10 Punts.
b)
Disminució del termini d’elaboració de l’actualització del Inventari digital de les àrees de
joc infantil, segons model i estructura municipal. Fins a 3 punts.
c)
Altres propostes no incloses en els punts anteriors. Fins a 2 punts.
a)

11.- Condicions especials d’execució del contracte:
a)

Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels treballadors i
treballadores adscrites a l’execució del servei.
Qualsevol contractació o subcontractació dels serveis o treballs objecte del contracte haurà
de respectar, com a mínim, i en tot moment, el nivell salarial i les condicions generals
establertes en el conveni col·lectiu sectorial corresponent a l'àmbit d'activitat del treballador
o treballadora adscrit al servei, sense perjudici que aquestes condicions puguin ésser
millorades en el conveni col·lectiu d'empresa que pugui resultar d'aplicació, o les condicions
ad personam que corresponguin individualment als treballadors i treballadores. No es podrà
produir la inaplicació del conveni en virtut d'allò disposat als articles 82 i 41 de L'Estatut dels
Treballadors, excepte en els casos d'acord entre la representació dels treballadors i
treballadores i la representació de l'empresa.

b)

Clàusula ètica:
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
1) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
2) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
3) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
4) 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.).
5) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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6) 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.
12.- Data i referència de publicacions anteriors en el “Diari Oficial de la Unió Europea”:
Anunci d’informació prèvia DOUE núm. 2019/S 156-385229 de data 14 d’agost de 2019.
13.- Data d’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: 14 de novembre de
2019.
14.- ACP (Acord sobre Contractació Pública) aplicable al contracte: Si.
15.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: fins el dia 5 de desembre de 2019, a les 14.00 hores.
b) Modalitat de presentació: en format electrònic i mitjançant l’eina de Sobre Digital,
accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=viladecans
&reqCode=viewDetail&idCap=5514905
c) Documentació a presentar: la que es ressenya als plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: SIS MESOS,
comptadors des de la data d’obertura de proposicions.
16.Obertura de les ofertes (Sobres B i C)
a) Entitat: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals.
b) Adreça: c/ de les Sitges núm. 6, 4a. planta.
c) Localitat i codi postal: Viladecans 08840.
d) Data i hora d’obertura del sobre digital B: 16 de desembre de 2019 a les 9.30 hores.
e) Data i hora d’obertura del sobre digital C: La data, hora i lloc de l’acte públic d’obertura del sobre
C serà publicat al perfil del contractant, una vegada emès l’informe tècnic de valoració de les
ofertes tècniques (criteris amb judici de valor).
f) Persones autoritzades a assistir a l’obertura del sobre C: l’acte d’obertura de les proposicions és
públic.
17.-Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
18.- Recurs
Clàusula 1.12.1. de la part general del plec de clàusules administratives particulars.
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del sector Públic.
b) Adreça: Via Laietana, núm. 14 05 planta. 08003 Barcelona.
c) Termini per presentar el recurs: 15 dies hàbils, que es compten en funció de l’acte impugnat.
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19.- Altres informacions
Les que es ressenyen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques.

LA TINENTA D’ALCALDE
Per substitució de la Tinença
d’Alcaldia Delegada
Joana Sánchez Morillo
Viladecans, en la data de signatura electrònica

Tinenta d'alcalde de Recursos Humans, Organització
i Sistemes d'Informació
Ajuntament de Viladecans
JOANA SANCHEZ MORILLO
14/11/2019 10:19:43

