ANUNCI
De l’Ajuntament d'Abrera pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de manteniment
de franges, zones verdes i Torrent Gran d’Abrera (Exp. 2117/2019)
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament d'Abrera
b) Número d’identificació fiscal: P0800100J
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Secretaria i Contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2117/2019
2. Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament d'Abrera
b) Domicili: Pl. Constitució, 1
c) Localitat i codi postal: Abrera, CP: 08630
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937700325
f) Adreça electrònica: contractacio@ajuntamentabrera.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/ABR/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 20/05/2019
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h i dimarts i dimecres de 16:30h a
19:00h
3. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Manteniment de franges contra incendis, zones verdes i el Torrent Gran
d’Abrera
b) Admissió de pròrroga: Sí
c) Divisió en lots i núm. de lots: no
d) Lloc d'execució: Abrera
e) Termini d'execució: dos anys prorrogables per dos anys més
f) Establiment d'un acord marc: No
g) Codi CPV: 75251110-4 Serveis de prevenció d’incendis
4. Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
5. Pressupost de licitació i VEC:
a) Net: 94.129,52 €, total: 113.896,72 € IVA inclòs
b) Valor estimat del contracte: 207.084,94 €
6. Admissió de variants: No
7. Garanties:
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs
8. Requisits específics del contractista:
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a) Solvència financera. S’acreditarà per un dels mitjans següents:
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al que es refereixi el
contracte, per import igual o superior al pressupost de licitació del lot/s al/s que es presenta
la proposició.
Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici
econòmic per al que estigui vençuda l’obligació d’aprovació dels comptes anuals, per
import igual o superior al pressupost de licitació del lot/s al/s que es presenta la proposició.
- La disposició d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals, per un import no
inferior a 300.000 €, així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest
requisit s'entendrà complert pel licitador que presenti un compromís vinculant de
subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís que
haurà de fer efectiu dins el termini de deu dies hàbils a què es refereix l'article 150 de la
LCSP.
b) Solvència tècnica i professional. S’acreditarà pel mitjà següent:
- Declaració indicant la maquinària, el material i l’equip tècnic del que es disposarà per a
l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa
pertinent.
c) Classificació: Grup: O, Subgrup: 6, Categoria: 1.
9. Criteris d’adjudicació:
CRITERIS
a) Oferta econòmica. S’avaluarà mitjançant la fórmula següent:
P= (L - O) * 70 / (L- B), on:
P: puntuació
L: pressupost de licitació
O: oferta del licitador
B: oferta més baixa de les considerades

PUNTS
70

b) Millora. Treball de manteniment d’altres zones verdes a determinar:
Millora de 3 ha més a l’any (1 punt)
Millora de 4 ha més a l’any (2 punts)
Millora de 5 ha més a l’any (3 punts)
Millora de 6 ha més a l’any (4 punts)
Millora de 7 ha més a l’any (5 punts)
Millora de 8 ha o més a l’any (6 punts)
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c) Millora. Tales especials d’arbres (10 unitats/per any)
d) Millora. Repàs del manteniment de les franges, fora del mesos de maig, juny i
juliol, en una superfície de 10 ha/anuals

5
5

e) Millora. Compromís de realització d’un Projecte de reforestació amb especies
autòctones pels terrenys del contracte (lliurament juny del 2020)
f) Millora. Compromís de realització d’un Projecte de tractament d’espècies
invasores en les franges i zones verdes del contracte (lliurament febrer 2020)
g) Millora. Realització d’un tractament experimental de especies invasives en les
franges en una superfície de 0.5 ha (a determinar l’any 2020)
h) Millora. Designar com a mínim 2 recursos preventius (acreditar nom i DNI)
i) Millora. Designar un tècnic de grau mig o superior en PRL (acreditar titulació,
nom i DNI)

4
4
3
2
1
2

10. Condicions especials d’execució del contracte: En compliment de la moció aprovada pel Ple de
l’Ajuntament d’Abrera el dia 26/01/2017, en la que es va acordar: “2) Vetllar perquè les empreses
que intervenen en la prestació de serveis o subministraments a l'Ajuntament d‘Abrera es
comprometin a garantir una remuneració mínima de 1.071,43 € als seus treballadors i
treballadores”, l’adjudicatari haurà de garantir que els treballadors destinats a l’execució del present
contracte rebran una remuneració no inferior als 15.000 € anuals.
11. ACP aplicable al contracte? Sí
12. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 22/05/2019
b) Arxius que cal presentar: declaració responsable (Sobre A), projecte tècnic (Sobre B),
proposició econòmica i millores (Sobre C)
c) Presentació d’ofertes: Perfil de contractant, eina Sobre Digital 2.0
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No
e) S’accepta la facturació electrònica: Sí
f) S’utilitza el pagament electrònic: Sí
13. Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament d'Abrera
b) Obertura: L'acte d’obertura telemàtica de les proposicions no serà públic. Els informes de
valoració i les actes de la Mesa de Contractació es publicaran al Perfil de Contractant i a la
eina Sobre Digital
14. Llengües per redactar les ofertes o sol·licituds: català i castellà
15. Recurs:
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Junta de Govern Local
b) Adreça: Pl. Constitució, 1, 08630 Abrera
c) Termini per presentar recurs: Es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en
matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini
de quinze dies a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil
de contractant.
Així mateix, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats
Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant.
16. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea:
No.
Abrera, a data de la signatura electrònica.
Jesús Naharro Rodríguez
Alcalde
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