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:
- CPV: 77100000-1. Serveis de producció de compost
- CPV: 71900000-7. Serveis de laboratori
- CPV: 79723000-8. Serveis d’anàlisi de residus
- CPV: 90711300-7. Anàlisi d’indicadors mediambientals diferents als de la
construcció
c) Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal del Solsonès
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2020/31/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: fins a l’últim dia de presentació
d’ofertes
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 tècnic, seguiment i control analític
de la planta de tractament mecànic-biològic i planta de tractament biològic,
ubicades al Centre de Tractament de Residus del Solsonès (TM de Clariana de
Cardener)
b) Admissió de pròrroga: Sí
c) Divisió en lots: Sí
-

LOT 1: Control tècnic i assessorament extern de la PTMB i la PTB

-

LOT 2: Servei de laboratori per al control analític del bioestabilitzat de la MOR i
compost de la FORM

-

LOT 3: Servei de caracterització dels rebuigs de la fracció resta i dels processos
de bioestabilització de la MOR i compostatge de la FORM

d) Termini d'execució: 1 any amb possibilitat de pròrroga d’any en any i sense que la
durada total del contracte incloses les pròrrogues excedeixi de quatre anys.
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació i valor estimat
El pressupost base de licitació s’estableix en l’import de 19.430,00 €/any per tots els lots i
4.080,30 € d’IVA/any, un total de 23.510,30 €/any (IVA inclòs) d’acord amb el desglossament
següent:
Lot 1: 10.840,00 €/any i 2.276,40 € d’IVA/any, un total de 13.116,4 €/any IVA inclòs.
Lot 2: 3.490,00 €/any i 732,90 € d’IVA/any, un total de 4.222,90 €/any IVA inclòs.
Lot 3: 5.100,00 €/any i 1.071,00 € d’IVA/any, un total de 6.171,00 €/any IVA inclòs.

Valor

estimat

del

contracte:

77.720,00

euros

(IVA

exclòs).

6. Admissió de variants: No
7. Garanties
- Provisional: no.
- Definitiva: 5% del preu d’adjudicació corresponent a cada lot IVA exclòs.
8. Requisits específics del contractista
Solvència:
Solvència econòmica financera:
Volum anual de negocis del licitador en l’àmbit a què es refereix el contracte, per un import
igual o superior a:

Lot 1:
Mínim: 10.840,00 € IVA exclòs
Lot 2:
Mínim: 3.490,00 € IVA exclòs
Lot 3:
Mínim: 5.100,00 € IVA exclòs

S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l'empresari estigués inscrit en aquest, 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 han
d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional:
a)
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l'objecte del contracte, com a màxim els tres últims anys, en la qual
s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat d'aquests. Quan es requereixi pels
serveis dependents de l'òrgan de contractació els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, mancant dit certificat, mitjançant una declaració de l'empresari
acompanyat dels documents obrants en poder d'aquest que acreditin la realització de la
prestació.
En cas que es tracti d’una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella d’antiguitat
inferior als tres anys, no s’exigirà acreditar la solvència tècnica mitjançant l’aportació d’una
relació dels principals serveis o treballs realitzats, podent-se acreditar per qualsevol de dos
dels mitjans establerts a l’article 90.1 lletres a) a h) de la LCSP.
b)
Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l'empresa,
participants del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
c)

En funció del lot al qual es licita:

Lot 1: Experiència contrastada en processos industrials de compostatge de FORM i Fangs
d’EDAR. Formació mínima en Enginyeria Tècnica Agrícola o similar.
Lot 2: L’empresa encarregada del control analític del bioestabilitzat de la MOR i de compost de
la FORM ha d’estar acreditada per l’ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) com a laboratori
d’assaig en el camp dels fertilitzants, adobs i compost a Catalunya o per l’Agència de Residus

de Catalunya i habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Lot 3: L’empresa encarregada de les caracteritzacions macroscòpiques ha d’estar acreditada
per l’Agència de Residus de Catalunya i habilitada per la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat.

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 en funció del lot al qual es licita:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LOT1:
A.

Criteris quantificables automàticament:
punts

a.1 Proposta econòmica:

fins

a

100

fins a 60 punts

La puntuació de l'oferta econòmica es realitzarà d'acord amb la següent fórmula:
Pv = [1-((Ov-Ob)/IL) x 0,50] x 50
on:
Pv = Puntuació de l'oferta a valorar
Ob = Oferta econòmica més baixa
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
a.2. Experiència en treballs similars

fins a 40 punts

L’experiència en treballs d’assessorament similar.
•
•
•
•

Experiència de més de 15 anys en treballs similars:
Experiència entre 11 i 15 anys en treballs similars:
Experiència entre 6 i 10 anys en treballs similars:
Experiència de fins a 5 anys en treballs similars:

40 punts
25 punts
10 punts
5 punts

Per a la valoració d’aquest apartat cal aportar les respectives titulacions i la documentació
acreditativa de la respectiva experiència, en cas contrari no seran objecte de valoració.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LOT 2 i LOT 3:
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:

fins a 50 punts

a.1 Proposta econòmica:

fins a 50 punts

La puntuació de l'oferta econòmica es realitzarà d'acord amb la següent fórmula:
Pv = [1-((Ov-Ob)/IL) x 0,50] x 50
on:
Pv = Puntuació de l'oferta a valorar
Ob = Oferta econòmica més baixa
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació

10. Condicions especials d’execució del contracte:
Compromís per part de l’empresa adjudicatària, d’executar el contracte amb criteris de
transparència fiscal, de compliment rigorós de la legislació tributària i de compromís a la no
realització d’operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no
tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió
Europea.
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.
Adopció de bones pràctiques ambientals durant l’execució del contracte amb la gestió de
productes utilitzats i el seu embalatge, minimitzar el consum de materials, fer una correcta
gestió dels residus que es generin i aplicar mesures d’eficiència energètica, noves tecnologies i
criteris de sostenibilitat (p.e. reducció de les emissions dels mitjans de transport utilitzats).

11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
12. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 23 de març de 2020 a les 14 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: Seu del Consell Comarcal del Solsonès
c) L’obertura del Sobre digital A tindrà lloc el dia 25 de març de 2020, a les 10,30 h, i
serà en acte públic.
Sara Alarcón i Postils
Presidenta

