INFORME TÈCNIC RELATIU A LA NECESSITAT DE CONTRACTAR EL SERVEI DE MANTENIMENT
DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS.
Als efectes de la seva incorporació com a documentació preparatòria del contracte, es sol·licita la
contractació dels serveis que seguidament es descriuen, amb la justificació de la seva necessitat i la
referència a diverses qüestions a regular en els plecs de condicions que regiran la licitació:
1.- Necessitat i objecte del contracte:
Atès que el contracte vigent finalitza el 31 de desembre del 2021, cal realitzar la nova contractació
mitjançant licitació pública del servei de manteniment de les àrees de jocs infantils del municipi.
De conformitat amb el que disposa l'article 116 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP),
s'informa que aquesta Administració no disposa dels suficients mitjans materials per cobrir les necessitats
objecte de contractació, ni poden ser executades pel personal que presta serveis a l'Entitat.
2.- Lots del contracte:
En compliment del que disposa l'article 99 de la LCSP, sempre que per la naturalesa i l'objecte del
contracte sigui possible, es realitzarà independentment cadascuna de les seves parts com a resultat de la
seva divisió en lots. Vist l'objecte i característiques del contracte, no es creu oportú licitar-lo per lots, ja
que no comporta cap avantatge ni econòmic ni tècnic.
3.- Solvència tècnica:
Es sol·licita la següent solvència tècnica: Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o
similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els 3 últims
anys, en la qual s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgue 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’aquell certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels
documents que acreditin la realització de la prestació. El requisit mínim serà que l'import anual acumulat
a l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte.
4.- Assegurança de responsabilitat civil:
Aquest aspecte es concreta en la clàusula novena del plec de condicions tècniques, sent d’1.000.000
d’euros mínim.
5.- Modificació del contracte:
No es preveu cap modificació en aquest contracte.
6.- Subcontractació:
En aquest contracte no es permet la subcontractació, atès que es tracta d’un servei essencial i totes les
operacions son crítiques, pel que ha d’estar executat pel contractista principal.

7.- Condicions especials d'execució: D’acord a l'article 202 LCSP, és obligatori l'establiment, com a mínim,
d'una de les condicions especials d'execució de les enumerades en aquest article i per aquest motiu,
s'estableix la següent condició especial d'execució:
•

Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis
col·lectius sectorial i territorials aplicables,

8.- Contracte reservat: D’acord a la disposició addicional quarta de la LCSP, aquest contracte no es reserva
el dret a participar en el procediment d'adjudicació a Centres Especials d'Ocupació d'iniciativa social i a
empreses d'inserció regulades.
9.- Criteris d'adjudicació:
L’adjudicació del present concurs es realitzarà d’acord amb els criteris i puntuacions que s’indiquen a
continuació:

Nº

CRITERI

VALORACIÓ

1

Valoració memòria tècnica (judici de valor)

15 punts

2

Millores del plec de condicions

30 punts

tècniques (judici de valor)
3

Oferta econòmica (criteri automàtic)

55 punts

Criteri 1. Valoració memòria tècnica a presentar per l'adjudicatari (0-15 punts).
Es valorarà de zero a quinze punts (0-15), d’acord amb els conceptes relacionats i segons els criteris
ponderats que s’especifica a continuació:
•

Plantejament del servei: freqüència, dotació humana i material

•

Control i gestió d’assistència. Capacitat tècnica i disponibilitat d’eines.

7,5 punts
7,5 punts

Criteri 2. Millores plec tècnic. (0-30 punts).
S’entenen per millores les actuacions que presenti l’empresa per executar-les a la seva costa, amb objecte
de complementar el plec adjunt.
Es ponderarà en funció de l’interès que pugui representar la solució a l’Ajuntament i segons el seu valor
econòmic. No es puntuaran aquelles millores sense la corresponent valoració econòmica.
Els valors hauran de ser valors normals de mercat. En el cas de detectar valoracions econòmiques
desproporcionades, l'Ajuntament es reserva la seva exclusió o la realització d'una nova valoració,
tenint en compte els valors de mercat, o demanarà al licitador la justificació d'aquests imports.

En cap cas s’acceptaran unitats que substituïen a les descrites en el plec tècnic adjunt.

Millores acceptades:
Instal·lació d’elements lúdics addicionals.
Augment de la freqüència del manteniment preventiu.
Bossa de recursos pel manteniment correctiu
També s’acceptaran millores les propostes tècniques per part del licitador que es considerin adients pel
servei.
S’utilitza el següent criteri:
Puntuació= Valoració econòmica/Valoració econòmica max. X índex "lqmsdlh"
L’índex d’interès “lqmsdlh” ve definit pels criteris:

•
•
•
•

1 interès alt
0,5 interès mig
0,25 interès baix
0 interès nul

La suma més alta de la totalitat de les puntuacions per licitador obté 30 punts, la resta ho farà de forma
proporcional.
Criteri 3. Oferta econòmica. ( 0-55 punts ).
Cadascuna de les ofertes que hagi estat admesa a la licitació, es valorarà proporcionalment en funció de
la major baixa admesa i el preu del contracte (pressupost de la licitació).
S'apreciarà baixa temerària o desproporcionada quan les ofertes incloguin una baixa superior al 10% de
la mitja de les ofertes, segons el previst a la normativa de contractació pública.
El càlcul de la puntuació de cadascuna de les ofertes econòmiques, es realitzarà per la proporció entre
l’oferta més baixa i el preu ofertat, aplicant la següent fórmula:
Puntuació = Pmax - [(%baixa_mes_baixa - %baixa_oferta_valorada)·100]
P màx. = 55 punts
A la més baixa de totes les ofertes (no excloses per baixa temerària), se li assignaran 55 punts .
A efectes de càlcul de la proposició econòmica, les baixes s'expressaran en percentatge, aplicant al
polinomi el seu valor numèric, es a dir, a 10% correspon 0,10. Totes les puntuacions s'arrodoniran al
segon decimal.

10.- Criteris de desempat:
S’aplicaran els criteris de desempat que determina l’art. 147.2 de la LCSP.
11.- Ofertes anormalment baixes:
Restaran excloses per baixa desproporcionada les ofertes que incloguin una baixa superior al 10% de la
mitja de les ofertes, i no es pugui justificar.
12.- Termini de garantia:
Segons llei.
13.- Responsable del contracte:

Es designa com a responsable del contracte (art. 62.1 LCSP) el tècnic redactor del plec de condicions
tècniques que regeix la licitació.
14.- Clàusula social d’obligació de contractar persones amb discapacitat per tal d’executar el
contracte:
En atenció al que disposa l’art. 129.1 de la LCSP
No s’estableix l’obligació de contractar a persones amb discapacitat per tal que participin en l’execució
del contracte.

15.- Preu del contracte:
Els imports anuals, i total, I.V.A. inclòs, són els següents:
Any

Import manteniment preventiu

Import màxim manteniment correctiu

2022

28.804,05 €

12.100,00 €

2023

28.804,05 €

12.100,00 €

2024

28.804,05 €

12.100,00 €

2025

28.804,05 €

12.100,00 €

TOTALS

115.216,20 €

48.400,00 €

El pressupost anual per al manteniment preventiu de les àrees de joc de titularitat municipal és de
23.805 eur. sense IVA, i 28.804,05 eur. IVA inclòs.
Pel manteniment correctiu es disposarà de 10.000 eur. anuals sense IVA, 12.100 € amb IVA
L'abonament dels treballs s'efectuarà mitjançant factures mensuals corresponents a la dotzena part del
pressupost anual de manteniment a càrrec de la partida 160.1710.21000

16.- Validessa del contracte
El termini de validesa del contracte s'estipula en un any, prorrogable per a tres anys addicionals.
Serà vigent a partir de l'1 de gener del 2022.

