ANUNCI
De Ajuntament de Castelldefels pel qual es fa pública la licitació d'un contracte mixt (concessió i
servei) Exp. 2/2020
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Castelldefels
b) Número d’identificació: 805690004
c) Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament de Castelldefels
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Administració Local
e) Número d’expedient: 2/2020
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Castelldefels
b) Domicili: Plaça de l’Església 1
c) Localitat i codi postal: Castelldefels CP: 08860
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936651150
f) Adreça electrònica: contractacio@castelldefels.org
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&id
Cap=5798105
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: Un dia abans de la finalització del termini de
presentació d'ofertes
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Contracte mixt per a la gestió del centre d’activitats ambientals Cal
Ganxo de Castelldefels
b) Admissió de pròrroga: Sí, prorrogable per períodes anuals fins a un màxim de tres anys més
c) Divisió en los y número de lots/ de unitats: No
d) Lloc d’execució: Castelldefels
e) Termini d’execució: 1 any
f) Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 80540000-1
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: mixt (servei i concessió)
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 341.754 IVA exclòs
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no

Definitiva: 5% del pressupost base de licitació (4.147,25€)
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera
El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior de 100.000
euros. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
Solvència tècnica i professional
-Una 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. Concretament, s’haurà
d’acreditar serveis de característiques similars a l’objecte del contracte per un import total, IVA
exclòs, per un import mínim de 100.000 € al llarg dels darrers tres exercicis.
-Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants
en el contracte i en concret dels següents:
A. Coordinador/a de les activitats del Programa d’Educació Ambiental Municipal als
centres educatius de Castelldefels
B. Coordinador/a de les activitats vinculades a la Xarxa Local d’Escoles Verdes de
Castelldefels
C. Coordinador/a de les activitats ambientals familiars i de caps de setmana
D. Educadors/es ambientals
E. Director/a del Casal d’Estiu Mediambiental de Cal Ganxo
F. Gestor/a de l’Ecoalberg - casa de colònies de Cal Ganxo
G. Cuiner/a
-9 Criteris d’adjudicació:
- Criteris avaluables de forma automàtica (50 punts)
-Millora en l’oferta econòmica (35 punts)
-Experiència i formació de l’equip de treball (15 punts)
- Criteris avaluables mitjançant judicis de valor (50 punts)
-Millora en projecte tècnic del servei (35 punts)
-Millora en la gestió comunicació dels serveis (9 punts)
-Proposta d’altres programes per oferir a Cal Ganxo (6 punts)
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està obligada a no minorar
unilateralment les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, i en termes actualitzats,
que correspongui en cada moment als treballadors adscrits al contracte en funció del conveni
col·lectiu que resulti d’aplicació al presentar-se l’oferta, a no ser que sigui acord explícit entre
l’empresa i la representació dels treballadors, així com a incorporar qualsevol millora sobre la
legislació laboral bàsica aplicable.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No

-12 ACP aplicable al contracte? No
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació:
b) Documentació que cal presentar: tres sobres; sobre núm. A amb declaració Annex I i DEUC;
sobre núm. B amb documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació
dels criteris avaluables en base a judicis de valor i sobre núm. C amb model de proposta de
criteris automàtics segons model Annex II del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
c.2)Presentació Electrònica: Sí
-14 Obertura de proposicions
Es comunicarà oportunament al perfil del contractant la data, hora i lloc d’obertura de
proposicions.
-15 Despeses d'anunci
No hi ha despeses de publicació.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds:
Català o Castellà
-17 Recurs
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes a l’article
44.1 LCSP. Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s’interposarà davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic. Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la
interposició de recursos administratius ordinaris.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No
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