ANUNCI DE LICITACIÓ
1 Entitat adjudicadora
a) Nom: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
b) Número d’identificació: CTON2021000030
c) Adreça: Plaça de la Vila, 1 de Sant Vicenç dels Horts
d) Codi NUTS: ES511
e) Número de telèfon: 93 602 21 60
f) Número de fax: 93 396 98 33
g) Adreça electrònica: secretaria@svh.cat
h) Adreça d’Internet del poder adjudicador: http://www.svh.cat/
2. Adreça electrònica o d’Internet en la qual estan disponibles els plecs de la
contractació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
reqCode=viewDetail&idCap=2250729
3. Tipus de poder adjudicador:
a) Tipus: Autoritat regional o local
b) Principal activitat exercida: Serveis públics generals
4. Codi CPV:
Lot 1: 50100000-6 Serveis de reparació, manteniment i serveis associats de vehicles.
Lot 2: 50115000-4 Serveis de reparació i manteniment de motocicletes
5. Codi NUTS del lloc principal d’execució del contracte: ES511(Sant Vicenç dels
Horts)
6. Descripció de la licitació:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció: L’objecte de la prestació del servei és la contractació del manteniment bàsic
(prevenint possibles avaries) i reparació d’avaries del Parc Mòbil Municipal de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per mantenir el seu nivell tècnic i/o funcional.
c) Núm. d’expedient: CTON2021000030
7. Ordre de magnitud total estimat del contracte:
a) Valor estimat del contracte: 123.176,90 € sense IVA
b) Pressupost base de licitació: 55.989,50 € sense IVA - 67.747,30 € IVA inclòs
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8. Garanties
Provisional: no
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
9. Admissibilitat de variants: No s’admeten.

Es pot verificar a www.svh.cat/cove
1a6e7375-1b5b-4830-98af-c87a3c8ea88a

10. Durada del contracte: dos (2) anys a comptar des del dia 1 de gener de 2022, o una
vegada vençuda aquesta data des de l’endemà de la seva formalització o el proposat per
l’adjudicatari si fos millorat. Aquesta durada és la òptima per tal de tenir un servei eficient i
eficaç, atenent a l’interès general.
Possibilitat de pròrrogues i termini: Si, fins un màxim de dos anys que es podran prorrogar
d’un sol cop o successivament d’any en any, sense sobrepassar en cap cas aquest
màxim, i sempre per motius d’interès general i per continuar existint els motius que varen
justificar la contractació.
11. Condicions de participació dels licitadors:
La solvència requerida a les empreses es justificarà de forma independent i separada per
cadascun dels lots als que els licitadors presentin oferta, essent proporcional a la
importància econòmica de cadascun d’ells. Pel Lot 1 i Lot 2 els criteris de solvència són:
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
Professional
G1 a. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:
El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de
negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el
valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar 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
Quan un contracte es divideixi en lots, aquest criteri s’aplica en relació i proporció amb
cadascun dels lots. No obstant això, l’òrgan de contractació pot establir el volum de
negocis mínim anual exigit als licitadors per referència a grups de lots en cas que a
l’adjudicatari se li adjudiquin diversos lots que s’hagin d’executar al mateix temps.
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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.
G1 b. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional
Una relació dels principals serveis o treballs efectuats en els tres últims anys, de la
mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, l’import
anual acumulat dels quals l’any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de
l’anualitat mitjana del contracte. Caldrà indicar l’import, la data i el destinatari, públic o
privat. S’acreditaran mitjançant 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 aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la

realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament
a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que
constitueix l’objecte del contracte, es tindran en compte els tres primers dígits dels codis
respectius de la CPV, però també estaran permisos altres sistemes de classificació
d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions
Unides (UNSPSC), la Classificació central de productes (CPC) o la Classificació nacional
d’activitats econòmiques (CNAE).
Declaració que indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic de què es disposa per a
l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació
acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de
contractació. Segons s’indica als apartats 6. Disposició de material i centre logístic, i 7.
Disposició de vehicles.
Si el contractista és una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui
una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà mitjançant la
declaració que indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic de què es disposa per a
l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació
acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de
contractació. Segons s’indica als apartats 6. Disposició de material i centre logístic, i 7.
Disposició de vehicles. I la indicació de la part del contracte que l’empresari té
eventualment el propòsit de subcontractar.
G2. Classificació empresarial:
D’acord amb el previst en l’article 77.1 b de la LCSP, en els contractes de serveis no és
exigible la classificació empresarial amb independència del seu valor estimat.
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
Si.
D’acord amb l’article 76 de la LCSP, haurà de presentar el comprimís d’adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals o materials següents:
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Personal
- 1 responsable de la contracta – cap de taller.
1 operaris/ia oficial de primera
1 operaris/ia oficial de segona
1 administratiu/va
Equips
Elevador de vehicles.
Màquina alineació direcció.
Equilibradora de rodes
Desmontadora de rodes.
Compressor pneumàtic.
Eines manuals. Claus fixes, carraca, de got, martells i punters,
destornilladors, alicates, pistola cargoladora pneumàtica, polímeres, mànega de taller
pneumàtica, extractor de rodaments, carregador de bateries, gat hidràulic perfil baix,
carro eines, llums de treball, recollidor d’oli per gravetat, cubeta neteja peces.

Superfícies
Oficines administratives
Magatzem de materials
Espai de treball / taller
Dependències de Personal
Aquesta adscripció, cas de no complir-se, en base a l’article 192.2 de la LCSP, tindrà la
consideració d’infracció molt greu i es procedirà segons allò disposat en l’apartat U
d’aquest Annex I.
Els mitjans personals / materials adscrits a l’execució del contracte, hauran de quedar
determinats, nomenant les persones / màquines concretes, abans de l’inici de l’execució
del mateix.
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental
Es donarà compliment allò especificat la punt 9.Medi Ambient del Plec de Prescripcions
Tècniques
G.5. Assegurança
Per cadascun dels lots i amb independència de la solvència s’exigeix una pòlissa
d’assegurança pels riscos de la responsabilitat civil, el contractista haurà de disposar o
subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per
danys a tercers a conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest
contracte.
Import: 300.000 € per sinistre causat per les instal·lacions o com conseqüència dels
treballs de prestació del servei.
Sublimit per víctima: Si. 150.000 €
12. Tipus de procediment d’adjudicació: Obert no harmonitzat, tramitació ordinària.
13. Divisió en lots: SI
-

Lot 1: manteniment bàsic i reparació d’avaries dels turismes, furgonetes i camions
del parc mòbil municipal, segons es detalla al PPT.

-

Lot 2: manteniment bàsic i reparació d’avaries de les motocicletes i quad del parc
mòbil municipal, segons es detalla al PPT.
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14. Condicions especials d’execució del contracte:
1. L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb el pagament a
les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del termini
legalment establert. A més, es considera condició especial d’execució, l’obligació del
contractista de subministrar informació referent al subcontractista i el compliment de
pagaments als mateixos. El seu incompliment tindrà la consideració d’infracció molt
greu, poden comportar una penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte.
Aquesta condició especial d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 192 de
la LCSP, tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que estableix l’article
71.2.c), amb independència de les penalitats que com a falta molt greu li pertoquin.

2. L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta, així els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a. 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.
b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d. 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.).
e. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f. 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.
En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP
3. L'empresa contractista està obligada al compliment de les condicions salarials dels
treballadors conforme al conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
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En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP
4. L'empresa contractista està obligada al compliment de les consideracions de tipus
social o relatives a l’ocupació que persegueixin:
a. Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat esmentat, afavorint
l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes a la feina,
d’acord amb l’establert l’article 78 del conveni de referència; Conveni col·lectiu de
l’Indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona pels anys 2020 i 2021
(codi número 08002545011994).
b. Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables; conforme allò establert Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, l’empresa
adjudicatària posarà a disposició de l’Ajuntament sempre que l’hi sigui requerit la
documentació relativa a les obligacions que estableix aquesta norma; a) Avaluació
dels riscos per a la seguretat i la salut en el treball, i planificació de l’acció
preventiva, b) Mesures de protecció i de prevenció que s’han d’adoptar i, si
s’escau, material de protecció que s’ha d’utilitzar. c) Resultat dels controls
periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels treballadors, d) Pràctica
dels controls de l’estat de salut dels treballadors i conclusions obtingudes, e)
Relació d’accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al
treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball.

Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article
192 de la LCSP, tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que estableix
l’article 71.2.c), amb independència de les penalitats que com a falta molt greu li
pertoquin.
També es consideren condicions especials, i si s’escau essencials, del contracte aquelles
que quedin establertes com a tals en aquest Annex I, Plec de Clàusules Administratives
Particulars o Plec de Prescripcions Tècniques i en especial els ítems que hagin aportat
per ser valorats com a criteri de valoració i que queden assenyalats expressament com a
condicions especials o essencials d’execució en l’apartat H d’aquest Annex.
Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides
igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execució.
15. Criteris d’adjudicació:
Criteris avaluables de forma automàtica (Objectius) : màxim 100 punts
16. Termini de presentació d’ofertes: 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil de contractant.
17. Adreça a la qual s’han de transmetre les ofertes:
Mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=2250729
18. Obertura d'ofertes:
S’estarà a allò estipulat en l’apartat 14.2 dels Plecs de Clàusules Administratives
particulars de la present licitació.
19. Despeses:
En el cas que es derivin despeses en publicacions obligatòries, l’adjudicatari se’n farà
càrrec amb un màxim de 250€.
20. Llengües en que s’han de redactar les ofertes: En qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya.

NIF: P0826300F

21. Administració electrònica:
a) Presentació electrònica d’ofertes: Sobre digital
b) Facturació electrònica: El contractista està obligat a l’ús de la factura electrònica
c) Pagament electrònic: Sí, transferència bancària.

22. Recursos:
22.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article
44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que
estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte
basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre
que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interpolar en
els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en el registre de l’òrgan de
contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció Contenciosa administrativa, i es
regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015,
d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió
de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals.
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
22.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en
matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que
correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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22.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Mireia Vergés Rosell
Primera tinenta d’alcaldia
Sant Vicenç dels Horts, a 17 de setembre de 2021

