ANUNCI DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT TÈCNIC I
URBANÍSTIC PER DIFERENTS ESTUDIS DE SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE
CATALUNYA, S.L., MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ. (NÚM. EXP. CON-PO 04/2019)
En virtut de Resolució OG 18/2019 del Director General de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social
de Catalunya, S.L., de data 12 de febrer de 2019, i atès que la forma de selecció del contractista és
el procediment obert, es procedeix a la convocatòria de la licitació amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora:
1.1. Organisme: SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L.
1.2. Dependència: Contractació
1.3. Obtenció de documentació i informació:
a) Dependència: SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L.
b) Domicili:
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Narcís Monturiol
Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta
c) Localitat: Girona
d) Telèfon: 972 439 168
e) Correu electrònic: contractacio@sumaracciosocial.cat
f) Adreça Perfil del Contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sumar
g) Data límit d’obtenció de documentació: Fins a la finalització de la data de presentació
de proposicions.
1.4. Núm. d’expedient: CON-PO 04/2019
2. Objecte del contracte:
2.1. Tipus: contracte de servei d’assessorament tècnic i urbanístic per diferents estudis de SUMAR,
Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.
2.2. Descripció objecte: L’objecte d’aquest contracte el servei d’assessorament tècnic i urbanístic
per diferents estudis de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., mitjançant
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació.
2.3. Divisió per lots: No
2.4. Termini d’execució: 1 any
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2.5. Admissió de pròrroga: Sí. El contracte serà prorrogable de forma expressa anualment fins un
màxim d’un (1) any més. Les pròrrogues seran obligatòries per l’empresari, sempre que el seu
preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de
duració del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 29 de la LCSP.
2.6. Establiment d’acord marc: No
2.7. Sistema dinàmic d’adquisició: No

3. Tramitació i procediment:
3.1. Tramitació: Ordinària
3.2. Procediment: Obert
3.3. Subhasta electrònica: No
3.4. Criteris d’adjudicació:
L’adjudicació es farà a la proposició més avantatjosa que serà aquella que obtingui la major
puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació un cop aplicats els criteris
d’adjudicació que a continuació es detallen:
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor (SOBRE B) (51
punts) i que serviran de base per a la valoració de les proposicions són els següents:
A) Memòria explicativa. (Màxim 40 pàgines de format Din-A-4 interlineat 1’5 i lletra Calibri
11 o una altra de similar mida i característiques). Fins a un màxim de 51 punts. Es
valorarà la planificació dels serveis i la seva forma de prestació, els dispositius per a la
planificació operativa així com les millores que s’ofereixin sense alterar el pressupost de
licitació del contracte, en funció de la seva coherència, funcionalitat i qualitat.
Per cadascun dels conceptes a valorar, la puntuació s’atorgarà de la següent manera:
-

0% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements oferts no
s’ajusten gens al criteri o no es presenta documentació suficient per a valorar-lo.

-

25% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements oferts
s’ajusten de manera insuficient al criteri.

-

50% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements oferts
s’ajusten de manera suficient al criteri.
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-

75% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements oferts
s’ajusten de manera notable al criteri.

-

100% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements oferts
s’ajusten de manera excel·lent al criteri.

Els criteris quantificables de forma automàtica (SOBRE C) (49 punts) i que serviran de base per a
les proposicions són els següent:
A) Preu. Fins a un màxim de 44 punts.
Es calcularà la baixa de cada oferta respecte del pressupost de licitació (IVA no inclòs), i
s’atorgarà la màxima puntuació a la que representi la major baixa econòmica. La resta de
proposicions rebran una puntuació proporcional a la baixa respecte la que representi la
major baixa econòmica. La fórmula per obtenir la puntuació serà la següent:
PX Menor = P = 44
PX i = (X Menor . 44) / X i
On:
PX Menor = 44 punts
X Menor = oferta més baixa de totes les empreses que s’han presentat
X i = oferta que presenta l’empresa que s’analitza
B) Millora de les hores de servei anuals. Fins a un màxim de 2 punts
MILLORA D'HORES ANUALS DE SERVEIS
Increment de 5 hores

2 punts

C) Publicacions i ponències sobre el Model d’Atenció Centrada en la persona. Fins a un màxim
de 3 punts
Es valoraran amb un punt cada ponència o publicació realitzada per els autors del projecte,
relacionat amb el Model d’Atenció Centrada en la persona. Les ponències no seran
acumulatives, és a dir, s’atorgarà un punt per cada una però si varies persones de l’equip
tenen la mateixa només es comptarà un punt. S’atorgarà un màxim de 3 punts.
El fet d’expressar incorrectament o insuficientment les ofertes es valorarà en zero punts. A
efectes de càlcul de la puntuació de cadascun dels criteris, els licitadors que obtinguin puntuació
zero en el criteri corresponent s’exclouran de la mitjana.
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4. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació:
a) Aquest valor inclou el pressupost màxim de licitació, incloent, si s’escau, possibles
pròrrogues i modificacions:
PREU CONTRACTE 1 ANY PREU PRÒRROGA 1 ANY MODIFICACIÓ 20% TOTAL V.E.C.
15.300,00 €

15.300,00 €

3.060,00 €

33.660,00 €

b) El pressupost de licitació és el següent:

CONCEPTE

m2

Redacció
d'informes de
viabilitat
funcional
Altres
conceptes
(visites,
informes
addicionals i
altres)

Fins a 1.000 m2

RESIDÈNCIES I CENTRES DIÜRNS
VOLUM
PREU UNITAT
TOTAL ANUAL SENSE IVA
ANUAL
1.500,00 €
5
7.500,00 €

TOTAL ANUAL
AMB IVA
9.075,00 €

Més de 1.000 m2

2.000,00 €

3

6.000,00 €

7.260,00 €

Hores anuals

Preu/hora
sense IVA

Preu/hora
amb IVA

TOTAL ANUAL SENSE IVA

TOTAL ANUAL
AMB IVA

30 hores

60,00 €

72,60 €

1.800,00 €

2.178,00 €

15.300,00 €

18.513,00 €

TOTAL

c) Determinació del preu: s’estableixen d’acord amb la taula següent. El cost dels
desplaçaments i dietes que puguin derivar del servei s’entenen inclosos dins el preu.
RESIDÈNCIES I CENTRES DIÜRNS
CONCEPTE
Redacció d'informes de viabilitat funcional

m2

PREU UNITAT SENSE IVA

PREU UNITAT AMB IVA

Fins a 1.000 m2

1.500,00 €

1.815,00 €

2.000,00 €
Preu/hora sense IVA

2.420,00 €

Més de 1.000 m2
Hores anuals
Altres conceptes (visites, informes addicionals i
altres)
30 hores

60,00 €

Preu/hora amb IVA
72,60 €

d) El preu màxim, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat en base a les
estimacions de les necessitats i no suposa una obligació de despesa per part de SUMAR,
atès que aquesta es determina en funció de les necessitats que es produeixin durant
l’execució del contracte. SUMAR, d’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de
la LCSP, podrà assolir la consignació pressupostària, tot respectant els preus unitaris que
va ofertar l’adjudicatari, fins el pressupost màxim de licitació.
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e) Revisió de preus: No.

5. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No requereix.
b) Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: la que es ressenya al plec de
clàusules administratives particulars.

6. Garantia exigida:
6.1. Provisional: no se n’exigeix.
6.2. Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA).

7. Presentació d’ofertes:
7.1. Data límit de presentació: Fins a les 14:00 hores del 15è dia natural a comptar de l’endemà
de la de publicació d’aquest anunci al perfil del contractant de SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social de Catalunya, S.L.
7.2. Modalitat de presentació: tramitació electrònica, mitjançant l’eina de sobre digital.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà en 5 dies el termini de
presentació de les mateixes, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
l’esmena corresponent i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que
haguessin activat l’oferta.
7.3. Admissió de variants: No.
7.4. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: 1 mes des de l’obertura
d’ofertes.
7.5. Subcontractació: no s’admet.
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8. Obertura d’ofertes:
8.1. Adreça:
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Narcís Monturiol
BLOC B TERCERA PLANTA
Carrer Emili Grahit, núm. 91.
17003-Girona
8.2. Localitat: 17003 – Girona (codi NUTS ES512).
8.3. Data i hora: s’avisa a l’adreça electrònica dels licitadors.

9. Despeses de Publicitat: no se’n preveuen.

10. Altres informacions:
Les que es ressenyen al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions
tècniques.

Girona, 12 de febrer de 2019

CPISR-1 C Firmado
digitalmente por
C
MIQUEL CPISR-1
MIQUEL CALM I
CALM I PUIG
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PUIG
Miquel Calm i Puig
El president
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