ANUNCI
Ajuntament de Masquefa pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 2021_20
CON[X2021001817])
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Masquefa.
b)
Número d’identificació: 811920002
c)
Dependència que tramita l'expedient: Contractació.
d)
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
g) Número d'expedient: 2021_20 CON[X202100181

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Masquefa
b) Domicili: C/ Major 93
c) Localitat i codi postal: Masquefa, CP: 08783
d)
Codi NUTS: ES511 Barcelona
e) Telèfon: 937725030
f)
Adreça electrònica: masquefa@diba.cat
g)
Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/masquefa
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Indicat els terminis persones interessades sol·licitar
informació addicional, consultes apartat 11.8 del plec de clàusules administratives particulars.
i) Horari d’atenció: *Atenció telefònica de dilluns a divendres de 9 hores a 14 hores / Presencialment cal
sol·licitar cita prèvia Web Ajuntament apartat Cita Prèvia o Telefònicament Tel. 937725030 ext 1

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: SERVEIS DE PREVENCIÓ I CONTROL LEGIONEL·LOSI EDIFICIS, DEPENDÈNCIES I
EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

b)
Admissió de pròrroga: si
c)
Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d)
Codi NUTS del lloc d'execució: ES511 Barcelona
e) Termini d'execució: Previsió 1/10/2021. Període inicial contracte 4 anys – possibilitat de pròrroga d’un
any – Durada màxim incloses possibles pròrrogues: CINC(5) ANYS.
f)

Codi CPV:
 71620000-0 – Serveis d’anàlisis.
 90920000-2 – Serveis d’higienització d’instal·lacions.
 90922000-6 – Serveis de control de plagues

4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: Obert Simplificat
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a)
Valor estimat del contracte: 104.555,00 euros sense IVA.
b) Pressupost Base Licitació 4 anualitats: 83.944,00€ sense IVA. Iva 21% 17.628,24€. Pressupost base de
licitació IVA inclòs: 101.572,24€
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació sense IVA
-8 Requisits específics del contractista
a)

Classificació: No es requereix però poden acreditar la solvència econòmica i professional si estan
en possessió de la següent classificació:
Categoria: 1
Grup: M
Subgrup: 1



b) Solvència: Solvència econòmica i financera: s’acreditarà per els mitjans següents:

a.

S’estableix de conformitat amb l’article 87.1 apartat a) de la LCSP, com a import mínim exigit i ve
determinat pel volum global de negocis anual de l’empresa referit al millor exercici dins del tres últims
anys des de la data de constitució de l’empresa calculat sobre la quantitat mínima d’ 1,5 el valor estimat
del contracte, és a dir:
Import mínim exigit: 156.832,50 €

b.

S’estableix de conformitat amb l’article 87.3 apartat b) de la LCSP, justificant de l’existència d’una
assegurança de responsabilitat civil igual o superior a 300.000€ per sinistre i any, a més d’aportar el
compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant
tota l’execució del contracte.
L’acreditació serà a través d’un certificat expedit per l’assegurador, on constin els imports i riscos
assegurats i la data de venciment de l’assegurança i, a través del document de compromís vinculant de
subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els cassos en què procedeixi.

Solvència Tècnica – Professional:



a. Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els
que constitueixin l’objecte del contracte en el curs dels tres (3) últims anys, en la que
s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos, l’import anual
acumulat dels quals, l’any de major execució, sigui igual o superior a 14.427,70 €.
Es considera que els licitadors han d’acreditar almenys aquest import, 0,7 vegades l’anualitat
mitjana del contracte, per justificar una capacitat tècnica que doni resposta a les necessitats
del present contracte.
b. Acreditar la inscripció de l’empresa al Registre Oficial d'Empreses i Serveis Plaguicides (ROESP) del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la disposició de magatzem propi contractat
amb
l'acreditació
de
la
inscripció
al
ROESP
del
mateix.
c.

Acreditació de la capacitació del responsable tècnic de serveis biocides emesa per part del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (gestió de serveis pel control d'organismes
nocius nivell 3), que serà l'interlocutor tècnic amb l'Ajuntament, i dirigirà els treballs de prevenció i
control de la legionel·losi derivats del present contracte, conforme amb el Real Decret 830/2010.

d. Acreditar que el personal que realitzi els tractaments a les instal·lacions que contempla el present
plec per a la prevenció de la legionel·losi, ha de disposar d'un nivell de coneixements suficients per
realitzar una prevenció efectiva dels riscos per a la salut d'aquelles instal·lacions que poden ser
susceptibles de convertir-se en focus de propagació de la legionel·la. I en aquest sentit, caldrà el
certificat de formació d'acord amb el programa establert a l'annex de l'Ordre SCO/317/2003, de 7
febrer (BOE núm. 44 de 20/02/2003)

-9 Criteris d’adjudicació:
«H.Criteris d’adjudicació
Criteris:
CRITERI

PUNTUACIÓ MÀXIMA

Criteris per aplicació de fórmula
-

Oferta econòmica (P1)

350

-

Preus unitaris (P2)

50

-

Millores

100
Total



Metodologia valoració puntuació:

500

Oferta económica (P1):
La puntuació en relació a l’oferta económica (P1) va de 0 a 350 punts i aquestes seran computats segons la fórmula següent
proposada:
Puntuació = (300 x Pmín/ P) + (50 x (Pmàx-P))/(Pmàx-Pmín)
On;
P = Preu ofertat (cost total P1)
Pmín = Preu mínim ofertat
Pmàx = Preu màxim ofertat

Preus Unitaris (P2):
La puntuació de 0 a 50 punts, i un màxim 25 punts per cada preu unitari del manteniment P2.
El repartiment dels punts per a cada valoració es realitzarà segons la fórmula:
Puntuació = ( Pmín/ P) x PtMàx
On;
P = Preu ofertat (P2)
Pmín = Preu mínim ofertat
PtMàx = Puntuació màxima de casa aspecte a valorar
Millores:
La puntuació en relació a l’oferta de millores avaluables de forma automàtica va de 0 a 100 punts i aquestes seran repartits de la
forma següent:

a)

Si l’Adjudicatari assumeix sense cost per l’Ajuntament la inscripció del curs homologat per 3 treballadors municipals
de “Manteniment higiènic sanitari de les instal·lacions de risc davant de legionel·losi” de 25h i/o el curs de renovació
de 10h del mateix, durant el període de contracte. Obtindrà 10 punts per assumir el cost dels cursos esmentats.

b) Si disposa d’una aplicació informàtica de gestió de tots els documents de la contractació, certificats, resultats anàlisis,
revisions amb accés per l’Ajuntament. Obtindrà 10punts.

c) Disminució de termini de resposta davant d’un positiu en legionel·losi o una incidència de risc.
1.
2.
3.

Màxim 18 hores: 2 punts.
Màxim 12 hores: 5 punts.
Màxim 4 hores: 10 punts.

d) Augment del nombre d’analítiques anual, a banda de les mínimes definides al present plec, podrà obtenir un màxim de
30 punts d’acord a:
1.
2.
3.

Augment en 10 analítiques més a l’any obtindrà 5 punts.
Augment en 15 analítiques més a l’any obtindrà 12 punts.
Augment en 30 analítiques més a l’any obtindrà 30 punts.

e) Servei de desinfecció i neteja amb tractament químic no prevists en el P1.

1.
2.
3.

1 servei de neteja i desinfecció anual a banda dels prevists al plec obtindrà 10 punts.
2 servei de neteja i desinfecció anual a banda dels prevists al plec obtindrà 20 punts.
3 servei de neteja i desinfecció anual a banda dels prevists al plec obtindrà 40 punts.»

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Sí apartat M. del quadre de característiques del plec
de clàusules administratives particulars.
-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: 20/07/2021 a les 23:30 hores
b)
Documentació que cal presentar: Indicada en el plec de clàusules administratives particularsAnnexos
c)
Presentació d’ofertes: Quinze dies naturals a comptar del dia següent de l’Anunci de licitació en el
perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
c.2)Presentació Electrònica: Sí – Sobre Únic Digital
enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/masquefa
g)

S’accepta la facturació electrònica

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Masquefa.
b) Lloc: Mesa Virtual – Retransmissió en directe per la aplicatiu destinat a l’efecte.
c) Data: Únic sobre – dia 27/juliol/2021 Hora: 12:00 hores.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Persones interessades sol·licitin enllaç connexió Mesa
contractació retransmissió acte obertura Sobre.
-15 Despeses d'anunci: 0,00€
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català /castellà.
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Junta de Govern Local –Òrgan de contractació
b)
Adreça:
Registre
electrònic
Ajuntament
de
Masquefa
–

enllaç:

E_Tram:https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.as
p?codent=647&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCH
KTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%C3%A0ncia%20gen%C3%A8rica

c) Termini per presentar recurs: «Actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte són susceptibles del recurs potestatiu de reposició,
d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les

administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració són
susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació
bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.»
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No.

Masquefa, 2 juliol de 2021
Xavier Boquete i Saiz, l’Alcalde. Signat electrònicament.

