ANUNCI
De conformitat amb l’acord de Ple de 31 de març de 2021, mitjançant aquest anunci s’efectua
convocatòria del procediment obert de la licitació que es detalla tot seguit:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Segrià
2. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Consell Comarcal del Segrià
b) Domicili: carrer del Canyeret, 12
c) Localitat i codi postal: Lleida 25007
d) Telèfon: 973054800
e) Telefax: 973054810
f) Direcció d’internet del perfil del contractant: www.segria.cat (seu electrònica / perfil del
contractant)
g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins 7 dies abans de la finalització del
termini per a la presentació d’ofertes

4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària, subjecte a regulació harmonitzada
b) Procediment: obert,
c) Criteris d'adjudicació (veure article 15):
a) Criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor (sobre 2), fins a un
màxim de 30 punts:
1- Planificació i continuïtat de les atencions, actuacions de les persones treballadores en l’atenció
directa, fins a un màxim de 10 punts
2- Situacions complexes, de fragilitat i risc: fins a un màxim de 9 punts
3- Coordinació, suport i supervisió amb els professionals d’atenció directa, fins a un màxim de 5
punts
4- Pla de competències professionals: màxim 4 punts
5- Propostes d’estabilitat i continuïtat assistencial: màxim de 2 punts
b) Criteris d’adjudicació de valoració automàtica (Sobre 3) fins a un màxim de 35 punts:
- proposta de serveis anuals de neteja extraordinària (no habituals i esporàdiques) en
domicilis (màxim 25 punts):
- proposta de 100 hores anuals en endavant: 25 punts
- proposta de 76 a 99 hores anuals: 20 punts
- proposta de 50 a 75 anuals: 15 punts
- proposta de 26 a 49 hores anuals: 10 punts
- proposta de mínima de 25 hores anuals: 5 punts
- proposta d‘increment de les hores de formació de les persones treballadores d’atenció
directa per sobre de les contemplades en el conveni corresponent: màxim 10 punts
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3. Objecte del contracte:
a) Número d’expedient: 556/2021
b) Tipus: serveis
c) Objecte del contracte: servei d’ajuda a domicili
d) Divisió per lots: no
e) Lloc d’execució: Comarca del Segrià
f) Durada del contracte: un any més possibilitat de pròrroga d’un any
g) Codi CPV: 85300000-2: Serveis d’assistència social i serveis connexos

5. Pressupost màxim de licitació i Valor estimat
5.1. El pressupost base de licitació opera com a límit màxim de despesa que en virtut del
contracte pot comprometre el Consell Comarcal, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, que s'indica
com a partida independent, d'acord amb el que assenyala l'article 100.1 de la LCSP, ascendeix a
les quantitats que figuren tot seguit, d’acord amb el que es preveu a l’article 9 i la previsió del
nombre d’hores detallada al PPT, amb el següent detall:

Pressupost servei atenció domiciliària
Preu/hora licitació
Iva
Preu de 33.000 hores estimades sense Iva
IVA 4%
Preu de 33.000 hores estimades amb Iva

Pressupost servei atenció a la llar
Proposta Preu/hora licitació
Iva
Preu 2.000 hores estimades sense Iva
IVA 4%
Preu de 2.000 hores estimades amb Iva

Base
19,03
4%
627.990,00
25.119,60
653.109,60
Base
15,38
4%
30.760.00
1.230,40
31.990,40

5.2. El valor estimat del contracte per a determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la
competència de l’òrgan de contractació, calculant la seva durada, incloses les eventuals
pròrrogues, així com les possibles modificacions, d’acord amb l'article 101 de la LCSP 2017, és
d’1.581.000,00 euros (IVA no inclòs).
6. Garanties exigides
Provisional: no se n’exigeix
Definitiva: 5% de l’import del pressupost base de licitació
7. Requisits específics del contractista
- La solvència econòmica de l’empresari s’acreditarà de la forma següent:
Declaració sobre el volum global de negocis o bé, el volum de negocis en l’àmbit d’activitats
corresponent a l’objecte del contracte, 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
per un import igual o superior a 500.000 euros.
En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors, a tenor del que en ella es reflecteixi i
excepte prova en contra, acreditarà les condicions de solvència econòmica i financera de
l'empresari.
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SAD Atenció personal
SAD atenció a la llar

Previsió d’hores Anuals
33.000,00
2.000,00

- La solvència tècnica de l’empresari s’acreditarà amb la relació dels principals serveis o treballs
efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el
curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari,
públic o privat.
Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar 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.
8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 26 d’abril de 2021, a les 23:59h, transcorreguts vint-i-cinc (25) dies
naturals, a comptar de la data d’enviament de l’anunci al DOUE
b) Lloc de presentació: www.segria.cat/Seu Electrònica/Perfil del Contractant
https://www.seu-e.cat/web/ccsegria
Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en
format electrònic i mitjançant l’eina de Sobre Digital, accessible a l’adreça
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
reqCode=searchCn&idCap=2104870

10. Recursos procedents
Contra els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació, amb anterioritat a la interposició del recurs contenciós
administratiu, es pot interposar el recurs especial en matèria de contractació regulat en l'article 44
de la LCSP, d'acord amb els terminis, requisits i efectes assenyalats en els articles 44 a 60 del
mateix text legal.
11. Altres informacions
Les que es ressenyen en el plec de condicions administratives, plec de prescripcions tècniques, i
altres documents annexos.

El president

David Masot Florensa
Lleida, document signat electrònicament
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9. Obertura d’ofertes
a) Lloc: seu del Consell Comarcal del Segrià
b) Obertura Sobre A: a les 11h del dia 28 d’abril de 2021.
c) Data i hora d’obertura del sobre B: en el termini màxim de 3 dies hàbils des de l’obertura del
sobre A. En cas que tota la documentació presentada en el sobre A fos trobada conforme, es
procedirà a l’obertura del sobre B, un cop finalitzat l’acte d’obertura del sobre A.

