AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

MEMORIA DE NECESSITAT
1.- Necessitats i motiu del contracte
De conformitat amb l'article 28 i 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), la present memòria s'emet
als efectes de justificar 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 satisfer-les.
La obligació de desbrossament s'ha d'entendre des d'un punt de vista global
de gestió integral de l'espai públic, com a part del deure de millorar la qualitat
de vida dels ciutadans, facilitant la seva accessibilitat a el medi, la seva lliure
mobilitat en plenes condicions de seguretat.
L’ Ajuntament no disposa de recursos humans propis cal contractar aquest
servei amb una empresa externa
2. Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és la contractació del servei desbrossament dels
marges i calçada i voreres del municipi de santa Susanna .
La codificació del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) corresponent
77312000- 0 serveis de desbrossament.
3.- Divisió en lots
Donades les característiques del servei, no procedeix la realització independent
de la prestació compreses en l'objecte del contracte, ja que dificultaria la
correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic. Es requereix
gestionar, de forma unificada, l'execució del present contracte
4.- Solvència
Solvència econòmica i financera
Es proposa d’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de
negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació
de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresa, ha de tenir un valor superior a 37.000 euros. En el cas de què la data
de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des
de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà
proporcional al període.
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L'acreditació documental s'efectuarà mitjançant l'aportació dels comptes anuals
i declaració de l'empresari indicant el volum de negocis en l’àmbit al qual es
refereixi el contracte
Solvència tècnica o professional
Es proposa que l’empresa que ha d’executar el servei disposi d’experiència i
d’acord amb l’article 90 1.lletra a LCSP Com a mínim s’hauran d’haver executat
tres serveis amb un import mínim de 37.000 euros cadascun IVA no inclòs, en
els últims tres anys.
També caldrà d’acord amb l’article 90 1.lletra h) de la LCSP, declaració que
indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic de què es disposa per a
l’execució dels treballs

5.-Durada
Es proposa una durada inicial del contracte d’un any amb una possibilitat de
pròrroga un any més
6.- Pressupost .
El pressupost màxim fixat per l’adjudicació del contractació és de 45.000,00
euros amb el desglossament següent: 37.190,08 euros pressupost net i
7.809,92 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
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El pressupost i els costos salarials s’han calculat a partir de la resolució
TSF/228/2020, de 9 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació
del Conveni col·lectiu per al sector de serveis forestals de Catalunya (codi de
conveni núm. 79100045012013).
RESOLUCIÓ TSF/2101/2020, de 24 d’agost, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu per
al sector de serveis forestals de Catalunya, relatiu a les taules salarials 2020,
2021 i 2022 (codi de conveni núm. 79100045012013).
Aquesta indicació no prejutja el conveni que hi sigui d’aplicació.
Els preus de mercat i els preus d’altres treballs realitzats en els darrers anys.
La quantia del pressupost base es considera estimativa i te el caràcter de
pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte condicionat a la quantitat de
serveis que efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels serveis
requerits, aplicant els corresponents preus unitaris.
7. Estabilitat pressupostària
Respecte a les repercussions econòmiques que pot representar la posada en
funcionament del contracte, cal dir que suposen unes despeses corrents que
s’han anat contemplant en anteriors pressupostos i que es podran assumir
sempre que el pressupost de 2021 s’aprovi en el mateix sentit per tant no es
preveu cap afectació en el compliment del principi d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

8.- Valor estimat del contracte (VEC)
El VEC és de 81.818,18 euros. Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser
retribuït el contractista, incloent possibles pròrrogues, que s’han previst fins a 1
any més i modificacions previstes que s’estimen fins a un màxim d’un 20%, tot
d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.

9.- Criteris d’adjudicació:
Per tal d’obtenir una oferta amb bona relació qualitat preu i una eficient utilització
dels fons públics, es proposa com a criteris d’adjudicació:
El preu mes baix amb una ponderació de 45 sobre la resta de criteris i aplicant
la següent formula proporcional al preu ofert

AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

Puntuació=(oferta econòmica més baixa / oferta a valorar) * 45
Com a criteris de qualitatius és proposen els següents criteris:
Control del personal amb GEO localització 25 punts a fi de que l’Ajuntament
pugui fer un seguiment dels treballs en temps real
Resolució d’urgències fins a 15 punts.
12 hores màxim 15 punts
24 hores 10 punts
48 hores 5 punts
Disposició de telèfon operatiu 24h 15 punts
S’atorgaran 15 punts a aquelles empresa que ofereixin un telèfon operatiu 24h
15 punts
10. Condicions especials d’execució es proposen les següents
1. Els licitadors i contractistes s’obliguen a adoptaran una conducta èticament
exemplar i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles
formes i hauran d’adequar la seva activitat a l’efecte.
2. El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral i de seguretat social, així com a garantir la seguretat i la protecció
de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius aplicables.
Especialment pel que fa a salaris dels treballadors, hores extres, llibertat
d’associació i negociació col·lectiva, prohibició de discriminació i de l’assetjament
L’empresa contractista, en relació amb el servei, ha d’incorporar la perspectiva
de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i
de la imatge.
11. Modificació del contracte.
Es preveu una modificació fins a un màxim del 20% del preu inicial del contracte,
per major número de m2 a desbrossar
12.- Cessió i subcontractació del contracte
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la
contractació.
S’admet la cessió d’acord amb l’establer a l’article 214 LCSP
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.13. Responsable del contracte
Sr. Juan Jose Espejo Redondo, encarregat de la Brigada municipal

