Àrea / Unitat

Àrea de Benestar i Salut
Salut Pública i Consum
MRA
Codi de verificació

²0B5E1N38125F5G5P0LET0»
²0B5E1N38125F5G5P0LET0»
0B5E1N38125F5G5P0LET

Document

SPC15I00KH

Expedient

Data

13-04-2022

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE I INFORME D’INICI:
De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de Contractes del Sector Públic, el present document s’emet als efectes de justificar, entre
d’altres extrems, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les.
Les aus peridomèstiques, tot i que no poden ser considerades plagues, poden actuar com
a vectors de diferents malalties que poden afectar la població humana. Les espècies invasores actuen en forta competència amb la fauna autòctona i representen un greu risc
per a l’equilibri ecològic i la biodiversitat. Per tant, cal desenvolupar una sèrie
d’actuacions per tal de mantenir-ne la població controlada, sana i estable.
L’ajuntament no disposa de mitjans humans suficients ni capacitats per a dur a terme
aquesta tasca, de prestació continuada. L’ajuntament tampoc no està acreditat al Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas (ROESP) ni disposa de permisos
per al transport d’animals vius ni per a l’eutanàsia dels mateixos. Actualment es disposa
d’un contracte menor (expedient 824/2022) fins a l’aprovació de la present licitació.
1) OBJECTE: Serveis de control de les poblacions d’aus peridomèstiques, principalment
coloms i cotorres.
2) LOTS: No. Es consideren conjuntament les actuacions sobre tots els animals peridomèstics, ja que existeix la possibilitat que s’hagi d’actuar sobre diferents espècies d’aus,
algunes no previstes (gavines, gavians, estornells, etc).
3) CPV 2008: 90922000-6 Serveis de control de plagues
4) RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Cap de secció de Salut Pública i Consum, Hèctor
Gómez, 933790050 ext. 5373. gomezr@elprat.cat
5) NOM, COGNOMS I CÀRREC DELS 2 VOCALS DEL DEPARTAMENT QUE FORMARAN PART DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:
Cap de secció de Salut Pública i Consum, Hèctor Gómez, 933790050 ext. 5373,
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gomezr@elprat.cat
Tècnica mitjana de Salut Pública, Cristina Armada, 933790050 ext. 5374, armada@elprat.cat, ja que no hi ha cap altre funcionari de carrera qualificat per a ocupar el
seu lloc a la mesa de contractació.
6) CLÀUSULES DE CONTINGUT ÈTIC, SOCIAL I/O MEDIAMBIENTAL
PORAR EN LES FASES DEL PROCEDIMENT: No

A INCOR-

7) ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT?: Sí
8) TERMINI: 2 anys
9) PRÒRROGA: Sí, fins a dos anys
10) PREU O PRESSUPOST MÀXIM SENSE IVA: 26.002,42 €
IVA inclòs
Cost unitari
Servei d'inspecció i assessorament

Cost anual

Total 2+2 anys

21%

Total 2+2 anys
IVA inclòs

12

85,50 €

1.026,00 €

1.241,46 €

4.104,00 €

4.965,84 €

2

1.350,00 €

2.700,00 €

3.267,00 €

10.800,00 €

13.068,00 €

Captures amb gàbia trampa (gàbia x mes)

36

311,10 €

11.199,60 €

13.551,52 €

44.798,40 €

54.206,06 €

Retirada de nius de cotorres (estacional)

1

5.500,00 €

5.500,00 €

6.655,00 €

22.000,00 €

26.620,00 €

20.425,60 €

24.715,19 €

81.702,40 €

98.860,74 €

Actuacions especials edificis i riscos a la via pública

3.000,00 €

3.630,00 €

12.000,00 €

14.520,00 €

Subtotal

23.425,60 €

Costos indirectes

5%

1.171,28 €

Benefici industrial

6%

1.405,54 €

Total

26.002,42 €

31.462,92 €

104.009,66 €

125.851,69 €

Captures amb xarxa

11) TIPUS D'IVA: General, 21%
12) DETERMINACIÓ DEL PREU: A tant alçat
13) POSSIBLES MODIFICACIONS: En cas d’augments de les captures d’aus superior
en un 20% a la mitja dels darrers quatre anys i que impliquessin un nombre superior
d’actuacions necessàries, podria incrementar-se el cost total en un 20%
14) ÉS UN CONTRACTE AMB TRACTAMENT DE DADES CONFIDENCIALS? (segons
LOPD): No
15) ÉS UN CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBLIGACIÓ DE SUBROGACIÓ DE PERSONAL? No
16) ÉS UN CONTRACTE QUE COMPORTA EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR?: No
17) SUBCONTRACTACIÓ: Si determinades actuacions (necessitat de treballs en alçada,
presència d’altres espècies a la zona de treball,...) requereixen unes especificacions tècniques o recursos superiors als propis de l’adjudicatari, podran ser subcontractats
18) LLOC: A tot el terme municipal del Prat de Llobregat, exclòs l’aeroport i terrenys annexos d’AENA
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19) FORMA DE PAGAMENT: L'habitual de l'Ajuntament20) GARANTIA:
Definitiva: Sí, la que s’estableix legalment.
Devolució de la garantia: Previst legalment.
21) TERMINI DE GARANTIA DEL PRODUCTE: No procedeix.
22) SOLVÈNCIA: L’empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica o professional mínima següents:
Solvència econòmica i financera:
•

•
•

Volum anual de negocis en l'àmbit a que es refereix el contracte, referit al millor
exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dades de constitució o de
l’inici d’activitats dels empresaris i de la data de presentació de les ofertes, per un
import mínim anual de 26.002,42 €.
Per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si
l’empresari està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats 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. En tot cas, la inscripció en el Registre oficial
de licitadors i empreses classificades del sector públic acreditarà, segons el que
s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions de solvència
econòmica i financera de l’empresari.

Solvència tècnica


Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que
els que constitueixin l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres
últims anys, en què s’indiqui, l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels
mateixos.

23)RESTA DE CONDICIONS: Segons plec de condicions tècniques.
24)PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL: Sí, 900.000€.
25)CRITERIS OBJECTIUS D’ADJUDICACIÓ:
1.- Criteris subjectius que depenen d'un judici de valor (màxim 45 punts)
La presentació d’aquest apartat està subjecte a una limitació d’espai que forma part de la
valoració, com a criteri de brevetat i capacitat de síntesi. En cada apartat es fixarà el
nombre màxim de pàgines; a més totes les pàgines hauran d’estar escrites en un cos de
lletra mínim 10, usant les tipografies habituals en la seva forma normal, amb interlineat
senzill i marges habituals. L’excés de pàgines no serà valorat.
A) Qualitat del servei, fins a 20 punts.
Com a màxim 1 full per una cara per procediment més 1 full per una cara d’índex
de procediments.
A través de la presentació de procediments documentats respecte a les actuacions
encomanades. Es valorarà la varietat i la capacitat de planificar incidències.
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B) Model de cens de població, fins a 12,5 punts.
Màxim 2 fulls per dues cares i un full per una cara.
Per tal de comprovar la capacitat de compliment amb la clàusula 2 del plec tècnic,
el licitador haurà de presentar un model de cens, real o simulat. Es valorarà la
concreció, la senzillesa en la visualització, el rigor científic aplicat en els càlculs i
les propostes d’esmena de problemes detectats.
C) Model d’informe o estudi, fins a 10 punts.
Màxim 2 fulls a dues cares.
Es demana un estudi, real o simulat, d’alguna situació particular detectada durant
les actuacions descrites en el plec tècnic. Es valorarà la claredat, el fonament científic i l’ús de solucions que tinguin en compte l’efecte medi ambiental i sobre la
biodiversitat.
D) Millores voluntàries sense cost per l’Ajuntament, fins a 2,5 punts.
Com a màxim 1 full per una cara per millora més 1 full per una cara d’índex de
millores.
Prestació de serveis no descrits en el plec però relacionats amb l’objecte del contracte (0,5 per millora voluntària).






Assessorament en estructures d’edificis municipals
Assessorament a particulars i comunitats de veïns
Sessions de sensibilització ciutadana
Formació a personal municipal
Actuacions en retirada d’ous i polls en accions de jardineria fora de la campanya descrita en l’apartat 3 del plec tècnic.

2.-Criteris objectius avaluables de forma automàtica (màxim 55 punts)
A) Valoració econòmica, fins a 45 punts.
Per la valoració s'aplicarà la següent fórmula:
X= 1 -[ (oferta a valorar – millor oferta)] x núm de punts
Pressupost licitació
X= puntuació atorgada a cada oferta
Núm de punts= valoració màxima (45 punts)
Si el licitador no presenta cap baixa respecte del pressupost de licitació, el valor serà
0 i no s’atendrà al càlcul resultant de la fórmula.
Es considerarà preu anormal i/o desproporcionat a aquelles ofertes que:





En cas de presentar-se una o dues propostes, quan una d'elles o ambdues ofereixin un preu el 25%, o més, inferior al preu màxim de la licitació.
En cas de presentar-se tres propostes, quan una ofereixi un preu un 15%, o
més, inferior a la mitjana de les altres dues ofertes més elevades o, en el cas
que les dues més econòmiques fossin idèntiques, es procedirà a considerar
desproporcionada l'oferta conforme s'ha indicat a l'apartat anterior.
En el cas de presentar-se quatre o més propostes, la que sigui un 10%, o
més, inferior a la mitjana de les altres ofertes més elevades i, en el cas que hi
hagués dues o més propostes més econòmiques idèntiques, es procedirà a
considerar desproporcionades les ofertes mitjançant l'aplicació dels criteris indicats als apartats anteriors.
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B) Criteris mediambientals en el funcionament del servei fins a 6 punts




A causa de l’elevat nombre de trajectes que s’hauran de realitzar durant la licitació, cal disposar de vehicle amb distintiu ambiental 0 (blava) o ECO segons la Direcció General de Trànsit fins a 3 punts: es valorarà a raó d’1 punt
per vehicle. Cal aportar fotografia del distintiu, model, matrícula dels vehicles
i indicar la seva antiguitat.
Realització de censos bianuals d’altres espècies d’aus salvatges urbanes fins a
3 punts, mitjançant una declaració responsable i informes reals d’aquests
censos.

C) Formació de l’equip de professionals assignats al contracte fins a 4 punts
Cal mantenir el benestar i la seguretat dels animals durant la seva captura, manipulació i transport. Per aquest motiu, es valorarà fins a 4 punts, a raó d’un punt
per curs de formació sobre manipulació de fauna. Cal aportar els certificats de les
formacions realitzades.
26) ANNEXOS DEL CONTRACTE: No
27) PARTIDA/ES PRESSUPOSTARIA/ES: 062 3113 227993 Contracte DDD
28) CENTRE/S DE COST: 203305
29) UNITAT TRAMITADORA: GE0002264, Salut Pública i Consum

El tinent d’alcalde, en l’ús de les atribucions delegades per l’Alcaldia, dona CONFORMITAT a l’inici i tramitació d’aquest expedient.
El Prat de Llobregat,
F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_TALCALDE
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