ANUNCI
De l’Ajuntament de Martorelles pel qual es fa pública la licitació del servei aliè de
prevenció de riscos laborals. (exp. 2021/378)
1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Ajuntament de Martorelles.
Número d’identificació: 811540003.
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Martorelles
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: 2021/378

2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Martorelles.
Domicili: Plaça Ajuntament, 1
Localitat i codi postal: Martorelles CP: 08107
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 935705732.
Adreça electrònica: solerea@martorelles.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewD
etail&idCap=17132180
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 5 dies abans de finalitzar el termini
de presentació d’ofertes
3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte del servei de prevenció de riscos laborals.
b) Admissió de pròrroga: Sí.
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d'execució: Martorelles
e) Durada del contracte: 2 anys
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV: 71317200-5 Servei de salut i seguretat
h) Codi NUTS: ES511
4 Tramitació i procediment

a) Tipus d’expedient: Servei
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5 Dades econòmiques
a) Pressupost de licitació: 26.895,40 euros IVA inclòs
b) Valor estimat del contracte: 50.909,10 euros IVA a part
6 Admissió de variants: No
7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: No
Complementària: No
8 Requisits específics del contractista
9 Criteris d’adjudicació:
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR (40 punts):
Els criteris l’avaluació del quals depèn d’un judici de valor que serviran de base per a l’adjudicació d’aquest
contracte, per ordre decreixent d’importància, seran els següents:
1.

Pla de treball (fins a 40 punts):

Els 40 punts es dividiran de la següent manera:
a) Proposta de programa de treball, fins a un màxim de 20 punts repartits de la següent manera:
A.1) Proposta de Pla de Prevenció Tècnica. Ha d'incloure, com a mínim, les següents mencions: Fins a un
màxim de 10 punts.
- Mitjans tècnics i humans assignats al contracte i experiència.
- Metodologia de treball i desenvolupament de les tasques i activitats a desenvolupar.
- Especificacions dels equips utilitzats
- Proposta d'activitats formatives en l'àmbit de prevenció de riscos laborals, individuals o col·lectius
(inclouran certificats d'aprofitament).
- Sistema de gestió i seguiment de les activitats preventives.
A.2) Proposta de Vigilància de la Salut anual. Ha d'incloure memòria explicativa, com a mínim, dels temes
següents: Fins a un màxim de 10 punts.
- Procediment de realització dels reconeixements mèdics i analítiques.

- Contingut dels reconeixements mèdics i analítiques i característiques de l'informe corresponent.
- Gestió sobre protocols mèdics i informació a l'ajuntament.
- Procediment del canal de seguiment dels serveis mèdics amb l'ajuntament i amb els treballadors en cas
necessari.
- Activitats de promoció de la salut.
- Claredat i qualitat en la documentació presentada.
b) Proposta de millores del servei, fins a un màxim de 20 punts.
Es valorarà qualsevol proposta de millora presentada i degudament justificada que no suposi cap cost
addicional per l’administració, i que suposi un augment de la qualitat del servei, realització de proves o
analítiques complementàries, un programa anual d'activitats formatives amb una durada mínima dels cursos
de 4 hores, assistència tècnica mínima de 72 hores anuals i altres millores en relació amb el potencial
impacte que poden tenir en benefici de l'ajuntament i els seus empleats municipals, tenint present les
característiques pròpies de les activitats
La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables mitjançant judicis de valor s’ha d’incloure
únicament al Sobre núm. 2.
CRITERIS AVALUABLES AMB LA MERA APLICACIÓ DE FÓRMULES (60 punts):
Els criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules que serviran de base per a l’adjudicació d’aquest
contracte, per ordre decreixent d’importància, seran els següents:
1.

Per l’oferta econòmica.............................................................fins a 60 punts.

La fórmula s’ha triat amb pondera amb 0,5 perquè es considera que no ha de ser, només, el preu el que ha
de prevaldre a l’hora d’adjudicar el contractes sinó que ha de ser una suma de tots els criteris que es
valoren. D’aquesta manera es busca que l’adjudicació respongui, no només a l’import ofert sinó, també, a
criteris de qualitat en l’execució del contracte.
A) Activitat tècnica preventiva de riscos laborals en les especialitats de seguretat, higiene industrial i
ergonomia i psicosociologia Fins a un màxim de 40 punts:
- Import (IVA a part): 17.424,00 €
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes i
de manera proporcional en base a la fórmula:
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Essent:
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
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P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
M = Factor de Modulació
El factor de modulació s’estableix en 0,5
B) Activitat tècnica preventiva de vigilància de la salut fins a un màxim de 9 punts:
- Import (IVA a part): 4.211,40 €
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes i
de manera proporcional en base a la fórmula:
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Essent:
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
M = Factor de Modulació
El factor de modulació s’estableix en 0,5
C) Exàmens de la salut (exempts d’IVA segons art. 20.1.3 Llei de l’IVA):
C.1) Reconeixements mèdics (segons protocols mèdics): 27 €/unitat (amb un màxim de 70 reconeixements
mèdics). Total: 3.780,00 € fins a un màxim de 5 punts.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes i
de manera proporcional en base a la fórmula:

Pv =
Essent:
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Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
M = Factor de Modulació
El factor de modulació s’estableix en 0,5
C.2) Analítiques de sang: 10 €/unitat (amb un màxim de 60 analítiques). Total: 1.200,00 € fins a un màxim de
2 punts.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes i
de manera proporcional en base a la fórmula:

Pv =
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Essent:
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
M = Factor de Modulació
El factor de modulació s’estableix en 0,5
C.3) Analítiques de sang específiques: 14 €/unitat (amb un màxim de 10 unitats). Total: 140 € fins a un
màxim de 1 punt.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes i
de manera proporcional en base a la fórmula:

Pv =
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Essent:
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic

Ov - Om
IL

) X ( M1 )

XP

Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
M = Factor de Modulació
El factor de modulació s’estableix en 0,5
C.4) Curs sense cap cost per a l’Ajuntament de primers auxilis dirigit al personal del consistori. 3 punts si
s’ofereix.

11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:
No
12 ACP aplicable al contracte?
Sí
13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 17 de maig de 2021
b) Documentació que cal presentar: la que figura als plecs
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació telemàtica. No
c.2)Presentació Electrònica: Sí (sobre digital)
14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Martorelles.
b) Lloc: Sala de Plens
c) Data: La que s’indiqui a les empreses licitadores.
d) Hora: La que s’indiqui a les empreses licitadores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions no
és públic.
15 Despeses d'anunci.
No
16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català i castellà
17 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons

de la Unió Europea.
No
Martorelles, data de la signatura electrònica
Contractació

