Identificació de l'expedient

Fets:
1. En data 23 de maig de 2017, es va formalitzar el contracte 127/2017 (exp. 2016/033) amb l’empresa OHL
Servicios Ingesan SA amb CIF A27178789, per a la prestació del servei de neteja i conservació dels espais
verds, llacs i fonts ornamentals i àrees i instal·lacions de jocs del terme municipal de Granollers per un
període de quatre anys.
2. En data 31 de maig de 2021, finalitza l’esmentat contracte i atenent a criteris tècnics i al resultat de
l’explotació i gestió del servei contractat, el servei de Medi Ambient i Espais Verds no preveu proposar l’inici
del període de pròrroga.
3. La plantilla actual de jardiners municipals te assignada la neteja i conservació dels parcs i jardins del centre
de la ciutat que suposa el 12% del verd municipal, amb una dedicació del 100%. Aquest fet limita la capacitat
d’actuar en més elements verds de la ciutat com són els espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees i
instal·lacions de jocs objecte de la contracta que suposa un 25% del del verd municipal, essent absolutament
necessari contractar un servei extern que possibiliti atendre aquestes zones i equipaments vinculats.
4. L’especificitat i diferents requeriments de neteja i conservació dels diferents elements objecte de la contracta, i
per tal d’obtenir un manteniment acurat i eficaç fa que sigui viable la divisió per lots de tipologies d’àmbit i de
treballs, ja que les operacions de manteniment de les àrees i instal·lacions de jocs infantils, difereixen prou del
manteniment dels grans parcs urbans o dels jardins i places o del conjunt de jardineres del centre de la ciutat,
que també tenen la seva importància i pròpia especificitat.
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Expedient relatiu a la contracta de la prestació del servei de neteja i conservació dels espais verds, llacs i fonts
ornamentals i àrees i instal·lacions de jocs del terme municipal de Granollers

5. El Lot 1 te com a fita complir amb dos objectius, per una banda la prestació del servei de neteja i conservació
dels espais verds de l’àmbit assignat i per altra banda l’assoliment d’un projecte de inserció laboral amb
personal discapacitat.
6. Convenis laborals d’aplicació en els diferents lots:
LOT 1. Conveni de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya. Codi 79000805011995
LOTS 2, 3 i 4. Conveni col·lectiu estatal de jardineria. Codi 99002995011981
7. Per aquest motiu és necessari iniciar un nou procés de licitació per a contractar la prestació del servei de
neteja i conservació dels espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees i instal·lacions de jocs del terme
municipal de Granollers, per un període de dos anys amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més (des de l'1 de
juny de 2021 i que finalitzarà el 31 de maig de 2023), i un import màxim per a l’exercici 2021 de 277.673,64€
amb 58.311,47€ corresponents a l'IVA del 21% pel que fa als treballs de jardineria, manteniment de jocs i llacs
i de 318.856,11€ amb 31.885,60€ corresponents a l'IVA del 10% pel que fa als treballs de neteja i retirada de
restes vegetals i que junts sumen un import de 596.529,75€ amb 90.197,07€ d'IVA que sumen un total per a
l’any 2021 de 686.726,82€ (IVA inclòs) i un import màxim per a l’exercici 2022 de 279.873,63€ amb
58.773,47€ corresponents a l'IVA del 21% pel que fa als treballs de jardineria, manteniment de jocs i llacs i de
327.656,08€ amb 32.765,59€ corresponents a l'IVA del 10% pel que fa als treballs de neteja i retirada de
restes vegetals i que junts sumen un import de 607.529,71€ amb 91.539,06€ d'IVA que amb els 2 anys sumen
un total per a l’any 2022 de 699.068,77€ i un import total de la contracta per als 2 anys de 1.385.795,59€ (IVA
inclòs).

Que es divideix en els següents lots:

LOT 1 (1er any)
COSTOS explotació
Cost personal directe

99.963,00 €

Vehicles i maquinària

6.500,00 €

Manteniment i combustible

2.500,00 €

Instal·lacions

81,10 %

0,00 €

Materials i gestió de residus
Vestuari

4.559,85 €
600,00 €

Despeses generals

9.129,83 €

8,00 %

Benefici industrial

4.564,91 €

4,00 %

COST execució sense IVA

Treballs de jardineria

127.817,59 €
Base

IVA 21%

25.563,52 €

5.368,34 €

Treballs de neteja 102.254,07 €
Cost contracta LOT 1 amb IVA

IVA 10%
10.225,41 €

143.411,34 €

L’import màxim total de la licitació pel primer any corresponent al LOT 1 és de 25.563,52€ amb 5.368,34€ corresponents
a l'IVA del 21% pel que fa als treballs de jardineria, i de 102.254,07€ amb 10.225,41€ corresponents a l'IVA del 10% pel
que fa als treballs de neteja i retirada de restes vegetals, que sumen un total de 127.817,59€ amb 15.593,75€
corresponents a l’IVA i que sumen un import total pel LOT 1 de 143.411,34€ (IVA inclòs).
Inclou la neteja d’escocells a partir de gener de 2022.
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114.122,85 €

LOT 1 (2on any)
COSTOS explotació

123.944,22 €

Cost personal directe

107.143,39 €

Vehicles i maquinària

7.500,00 €

Manteniment i combustible

2.900,00 €

Instal·lacions

0,00 €

Materials i gestió de residus
Vestuari

5.600,83 €
800,00 €

Despeses generals

9.915,54 €

8,00 %

Benefici industrial

4.957,77 €

4,00 %

COST execució sense IVA

Treballs de jardineria

138.817,53 €
Base

IVA 21%

27.763,51 €

5.830,34 €

Treballs de neteja 111.054,02 €
Cost contracta LOT 1 amb IVA

IVA 10%
11.105,40 €

155.753,27 €

L’import màxim total de la licitació pel segon any corresponent al LOT 1 és de 27.763,51€ amb 5.830,34€ corresponents
a l'IVA del 21% pel que fa als treballs de jardineria, i de 111.054,02€ amb 11.105,40€ corresponents a l'IVA del 10% pel
que fa als treballs de neteja i retirada de restes vegetals, que sumen un total de 138.817,53€ amb 16.935,74€
corresponents a l’IVA i que sumen un import total pel LOT 1 de 155.753,27€ (IVA inclòs).
Inclou al 100% la neteja d’escocells.

L’import màxim total de la licitació per un període de 2 anys corresponent al LOT 1 és de 299.164,61€ (IVA inclòs).
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80,04 %

LOT 2
COSTOS explotació
Cost personal directe

88.511,11 €

Vehicles i maquinària

6.500,00 €

Manteniment i combustible

1.700,00 €

Instal·lacions

67,86 %

0,00 €

Materials

18.246,63 €

Vestuari

490,00 €

Altres i gestió residus

5.317,54 €

Despeses generals

9.661,22 €

8,00 %

Benefici industrial

4.830,61 €

4,00 %

COST execució sense IVA

135.257,12 €
Base

IVA 21%

Treballs de jardineria

81.154,27 €

17.042,40 €

Treballs de neteja

54.102,85 €

Cost contracta LOT 2 amb IVA

IVA 10%
5.410,28 €

157.709,80 €

L’import màxim total de la licitació per un període de 2 anys corresponent al LOT 2 és de 162.308,54€ amb 34.084,79€
corresponents a l'IVA del 21% pel que fa als treballs de manteniment de jocs, llacs i jardineria, i de 108.205,70 amb
10.820,57€ corresponents a l'IVA del 10% pel que fa als treballs de neteja i retirada de restes vegetals, que sumen un
total de 270.514,24€ amb 44.905,36€ corresponents a l’IVA i que sumen un import total pel LOT 2 de 315.419,60€ (IVA
inclòs).
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120.765,28 €

LOT 3
COSTOS explotació

277.668,18 €

Cost personal directe

228.851,33 €

Vehicles i maquinària

12.000,00 €

Manteniment i combustible

12.300,00 €

Instal·lacions

13.000,00 €

Materials i gestió residus

7.061,72 €

Vestuari

3.000,00 €

Altres

1.455,13 €

Despeses generals

27.766,82 €

10,00 %

Benefici industrial

11.106,73 €

4,00 %

COST execució sense IVA

316.541,73 €
Base

Treballs de jardineria 158.270,86 €

IVA 21%

Cost contracta LOT 3 amb IVA

IVA 10%

33.236,88 €

Treballs de neteja 158.270,86 €

15.827,08 €

365.605,69 €

L’import màxim total de la licitació per un període de 2 anys corresponent al LOT 3 és de 316.541,73€ amb 66.473,76€
corresponents a l'IVA del 21% pel que fa als treballs de jardineria, i de 316.541,73€ amb 31.654,16€ corresponents a l'IVA
del 10% pel que fa als treballs de neteja i retirada de restes vegetals, que sumen un total de 633.083,46€ amb
98.127,92€ corresponents a l’IVA i que sumen un import total pel LOT 3 de 731.211,38€ (IVA inclòs).
LOT 4
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74,93 %

COSTOS explotació

15.101,18 €

Cost d’explotació

15.101,18 €

92,59 %

Despeses generals

1.208,09 €

8,00 %

Benefici industrial

604,05 €

4,00 %

COST execució sense IVA

16.913,32 €
Base

IVA 21%

Treballs de jardineria

12.684,99 €

2.663,85 €

Treballs de neteja

4.228,33 €

Cost contracta LOT 4 amb IVA

IVA 10%
422,83 €

20.000,00 €

L’import màxim total de la licitació per un període de 2 anys corresponent al LOT 4 és de 25.369,98€ amb 5.327,69€
corresponents a l'IVA del 21% pel que fa als treballs de jardineria i de 8.456,66 amb 845,67€ corresponents a l'IVA del

10% pel que fa als treballs de neteja i retirada de restes vegetals, que sumen un total de 33.826,64€ amb 6.173,36€
corresponents a l’IVA i que sumen un import total pel LOT 4 de 40.000€ (IVA inclòs).

8. Justificació del criteris de valoració:

LOT 1
1. Sobre 2: Criteris que depenen d’un judici de valor: 49 punts
2. Sobre 3: Criteris que s’assignen automàticament: 51 punts
Assignació judici de valor (Fins a 49 punts)
Es valorarà les diferents ofertes amb la fórmula indicada en aquest apartat, donant la puntuació màxima a
l’oferta més avantatjosa i proporcionalment a les restants ofertes segons l’expressió de la fórmula.

En les propostes contingudes en aquest sobre no es poden incloure accions o millores que facin referència a
les millores contingudes al Sobre 3. Si en aquest sobre s’incorpora informació corresponent al Sobre 3,
l’oferta serà exclosa del procés de licitació.

A. Organització del servei (Fins a 15 punts)
Es valorarà en diferents apartats aspectes que fan referència als recursos assignats a la contracta i com
s’organitzaran
Personal, vehicles, maquinària, local (7 punts)
Caldrà presentar un organigrama de com s‘estructurarà el servei de manera que es doni cobertura de treball a
tots els àmbits objectes de la contracta. Com s’assignarà a cada equip de treball els mitjans de transport, els
recursos necessaris i la logística dels materials per atendre el servei segons les tipologies de feina a realitzar.
Organització del dia a dia (5 punts)
Caldrà presentar un pla de treball diari de com es mobilitzarà i operarà el personal per tal d’executar les
tasques diàries programades segons tipologia de feines i les freqüències mínimes establertes en el plec
segons les especificacions de cada Lot.
Estructura personal directe i indirecte (3 punts)
Caldrà presentar l’organització global de tot el personal de l’empresa implicat en la contracta i les funcions i
dedicacions en el desenvolupament del servei de forma justificada.
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Puntuació obtinguda Oferta X = 30*Punts obtinguts oferta X (A+B+C)/Oferta amb màxima puntuació
(A+B+C)

B. Relació Cost-Eficàcia (Fins a 5 punts)
Es valorarà en diferents apartats aspectes que fan referència a la planificació i calendarització de les tasques
previstes, així com les propostes concretes per fer més eficient la contracta.
Tenint en compte l’estructura organitzativa i la planificació presentades en l’apartat de l’Organització del
servei les empreses licitadores hauran de presentar un breu estudi del recursos del servei on es mostri la
viabilitat del servei en funció del rendiment dels equips (eficàcia), tasques i cost.
C. Sostenibilitat (Fins a 5 punts)
Es valorarà en diferents apartats aspectes que fan referència a la concreció de mesures que l’empresa
aplicarà, a banda de les exigides al plec, per fer mediambientalment més sostenible la contracta.
D. Millores en quan a l’eliminació de males herbes de saulons i paviments durs amb la incorporació de
tecnologia fins a 4 punts
Es puntuaran favorablement la proposta de millores en relació a com fer més eficaç i eficient l’eliminació de
males herbes en saulons i paviments durs, a partir de noves metodologies i amb la incorporació de noves

tecnologies (tècniques de manteniment i maquinària específica). Sense cap cost econòmic per part de
l'Ajuntament.
E. El projecte d'inserció de les persones amb discapacitat fins a 20 punts
Es puntuarà el desenvolupament i plantejament d'inserció laboral de persones treballadores amb discapacitat
psíquica en el servei objecte d'aquest contracte específicament:
•

Disseny d'actuacions adaptades a les característiques, les necessitats i les potencialitats de cada persona
treballadora amb discapacitat, i en les mesures d'adaptació si escau, dels llocs de treball fins a 7 punts,

•

Mesures d'assessorament i orientació, suport psicosocial, prospecció laboral, així com per la promoció
professional fins a 7 punts

•

Accions formatives i de suport adaptades a les característiques i les necessitats laborals específiques fins a 6
punts
Assignació automàtica (Fins a 51 punts)

B. Es valorarà les diferents ofertes econòmiques (IVA inclòs) amb la fórmula indicada en aquest apartat, donant
la puntuació màxima a l’oferta més econòmica i proporcionalment segons l’expressió de la fórmula a les
restants ofertes.

P=Pmax*(1-(O-Ofav)/Imax)1/4

On:
P= Puntuació de la proposta a valorar
Pmax= Puntuació màxima de la proposició econòmica (41 punts)
O = Oferta econòmica a valorar
Ofav= Oferta més favorable presentada (més econòmica)
Imax= Import màxim de licitació (155.753,27€)
En el cas d’una oferta sense baixa, la puntuació obtinguda serà de 0 punts. En el cas d'una oferta un
desviament d'un 5% de la mitjana de les baixes presentades, es donarà audiència al licitador per tal que
argumenti els imports indicats. Els tècnics, una vegada donada l' audiència, hauran de motivar l' exclusió per
baixa temerària.
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A. Millor oferta econòmica fins a 41 punts

C. Equip neteja de caps de setmana i festius (Fins a 10 punts)
L’oferta presentada per cada licitador haurà d’indicar en hores/per any si ofereix el seu personal i recursos al
servei, per tal de realitzar tasques de neteja de les zones verdes municipals prèvies o posteriors a actes,
activitats lúdiques i festives que es realitzin en aquestes zones fora de l'horari habitual del servei i en dies
festius i/o caps de setmana.
300 hores/any

2 punts

700 hores/any

5 punts

1.000 hores/any

10 punts

LOT 2
1. Sobre 2: Criteris que depenen d’un judici de valor: 30 punts
2. Sobre 3: Criteris que s’assignen automàticament: 70 punts
Assignació judici de valor (Fins a 30 punts)

Es valorarà les diferents ofertes amb la fórmula indicada en aquest apartat, donant la puntuació màxima a
l’oferta més avantatjosa i proporcionalment a les restants ofertes segons l’expressió de la fórmula.
Puntuació obtinguda Oferta X = 30*Punts obtinguts oferta X (A+B+C)/Oferta amb màxima puntuació
(A+B+C)
En les propostes contingudes en aquest sobre no es poden incloure accions o millores que facin referència a
les millores contingudes al Sobre 3. Si en aquest sobre s’incorpora informació corresponent al Sobre 3,
l’oferta serà exclosa del procés de licitació.

A. Organització del servei (Fins a 15 punts)
Es valorarà en diferents apartats aspectes que fan referència als recursos assignats a la contracta i com
s’organitzaran
Personal, vehicles, maquinària, local (7 punts)

Organització del dia a dia (5 punts)
Caldrà presentar un pla de treball diari de com es mobilitzarà i operarà el personal per tal d’executar les
tasques diàries programades segons tipologia de feines i les freqüències mínimes establertes en el plec
segons les especificacions de cada Lot.
Estructura personal directe i indirecte (3 punts)
Caldrà presentar l’organització global de tot el personal de l’empresa implicat en la contracta i les funcions i
dedicacions en el desenvolupament del servei de forma justificada.
B. Relació Cost-Eficàcia (Fins a 10 punts)
Es valorarà en diferents apartats aspectes que fan referència a la planificació i calendarització de les tasques
previstes, així com les propostes concretes per fer més eficient la contracta.
Tenint en compte l’estructura organitzativa i la planificació presentades en l’apartat de l’Organització del
servei les empreses licitadores hauran de presentar un breu estudi del recursos del servei on es mostri la
viabilitat del servei en funció del rendiment dels equips (eficàcia), tasques i cost.
C. Sostenibilitat (Fins a 5 punts)
Es valorarà en diferents apartats aspectes que fan referència a la concreció de mesures que l’empresa
aplicarà, a banda de les exigides al plec, per fer mediambientalment més sostenible la contracta.
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Caldrà presentar un organigrama de com s‘estructurarà el servei de manera que es doni cobertura de treball a
tots els àmbits objectes de la contracta. Com s’assignarà a cada equip de treball els mitjans de transport, els
recursos necessaris i la logística dels materials per atendre el servei segons les tipologies de feina a realitzar.

Assignació automàtica (Fins a 70 punts)
A. Millor oferta econòmica fins a 60 punts
Es valorarà les diferents ofertes econòmiques (IVA inclòs) amb la fórmula indicada en aquest apartat, donant
la puntuació màxima a l’oferta més econòmica i proporcionalment segons l’expressió de la fórmula a les
restants ofertes.

P=Pmax*(1-(O-Ofav)/Imax)1/4

On:

P= Puntuació de la proposta a valorar
Pmax= Puntuació màxima de la proposició econòmica (60 punts)
O = Oferta econòmica a valorar
Ofav= Oferta més favorable presentada (més econòmica)
Imax= Import màxim de licitació (157.709,80€)
En el cas d’una oferta sense baixa, la puntuació obtinguda serà de 0 punts. En el cas d'una oferta un
desviament d'un 5% de la mitjana de les baixes presentades, es donarà audiència al licitador per tal que
argumenti els imports indicats. Els tècnics, una vegada donada l' audiència, hauran de motivar l' exclusió per
baixa temerària.
B. Bossa d’hores anuals (Fins a 10 punts)
Es valorarà l’aportació d’una bossa d’hores anuals de la categoria d’oficial, amb un màxim de 100 hores de les
que l’Ajuntament disposarà lliurement i sense cost, per a la realització de tasques extraordinàries de
manteniment de les àrees de jocs infantils i esportius així com de les làmines d’aigua ornamentals que es
realitzin en l’àmbit de la contracta fora de l'horari habitual del servei i en dies festius i/o caps de setmana.

LOT 3
1. Sobre 2: Criteris que depenen d’un judici de valor: 30 punts
2. Sobre 3: Criteris que s’assignen automàticament: 70 punts
Assignació judici de valor (Fins a 30 punts)
Es valorarà les diferents ofertes amb la fórmula indicada en aquest apartat, donant la puntuació màxima a
l’oferta més avantatjosa i proporcionalment a les restants ofertes segons l’expressió de la fórmula.
Puntuació obtinguda Oferta X = 30*Punts obtinguts oferta X (A+B+C)/Oferta amb màxima puntuació
(A+B+C)
En les propostes contingudes en aquest sobre no es poden incloure accions o millores que facin referència a
les millores contingudes al Sobre 3. Si en aquest sobre s’incorpora informació corresponent al Sobre 3,
l’oferta serà exclosa del procés de licitació.

A. Organització del servei (Fins a 15 punts)
Es valorarà en diferents apartats aspectes que fan referència als recursos assignats a la contracta i com
s’organitzaran
Personal, vehicles, maquinària, local (7 punts)
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Aquesta puntuació s’obtindrà valorant amb 0,5 punts cada mòdul de 5 hores.

Caldrà presentar un organigrama de com s‘estructurarà el servei de manera que es doni cobertura de treball a
tots els àmbits objectes de la contracta. Com s’assignarà a cada equip de treball els mitjans de transport, els
recursos necessaris i la logística dels materials per atendre el servei segons les tipologies de feina a realitzar.
Organització del dia a dia (5 punts)
Caldrà presentar un pla de treball diari de com es mobilitzarà i operarà el personal per tal d’executar les
tasques diàries programades segons tipologia de feines i les freqüències mínimes establertes en el plec
segons les especificacions de cada Lot.
Estructura personal directe i indirecte (3 punts)
Caldrà presentar l’organització global de tot el personal de l’empresa implicat en la contracta i les funcions i
dedicacions en el desenvolupament del servei de forma justificada.
B. Relació Cost-Eficàcia (Fins a 10 punts)
Es valorarà en diferents apartats aspectes que fan referència a la planificació i calendarització de les tasques
previstes, així com les propostes concretes per fer més eficient la contracta.

Tenint en compte l’estructura organitzativa i la planificació presentades en l’apartat de l’Organització del
servei les empreses licitadores hauran de presentar un breu estudi del recursos del servei on es mostri la
viabilitat del servei en funció del rendiment dels equips (eficàcia), tasques i cost.
C. Sostenibilitat (Fins a 5 punts)
Es valorarà en diferents apartats aspectes que fan referència a la concreció de mesures que l’empresa
aplicarà, a banda de les exigides al plec, per fer mediambientalment més sostenible la contracta.

Assignació automàtica (Fins a 70 punts)
A. Millor oferta econòmica fins a 60 punts

P=Pmax*(1-(O-Ofav)/Imax)1/4

On:
P= Puntuació de la proposta a valorar
Pmax= Puntuació màxima de la proposició econòmica (60 punts)
O = Oferta econòmica a valorar
Ofav= Oferta més favorable presentada (més econòmica)
Imax= Import màxim de licitació (365.605,69€)
En el cas d’una oferta sense baixa, la puntuació obtinguda serà de 0 punts. En el cas d'una oferta un
desviament d'un 5% de la mitjana de les baixes presentades, es donarà audiència al licitador per tal que
argumenti els imports indicats. Els tècnics, una vegada donada l' audiència, hauran de motivar l' exclusió per
baixa temerària.
B. Equip neteja de caps de setmana i festius (Fins a 10 punts)
L’oferta presentada per cada licitador haurà d’indicar en hores/per any si ofereix el seu personal i recursos al
servei, per tal de realitzar tasques de neteja de les zones verdes municipals prèvies o posteriors a actes,
activitats lúdiques i festives que es realitzin en aquestes zones fora de l'horari habitual del servei i en dies
festius i/o caps de setmana.
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Es valorarà les diferents ofertes econòmiques (IVA inclòs) amb la fórmula indicada en aquest apartat, donant
la puntuació màxima a l’oferta més econòmica i proporcionalment segons l’expressió de la fórmula a les
restants ofertes.

300 hores/any

2 punts

700 hores/any

5 punts

1.000 hores/any

10 punts

LOT 4
1. Sobre 2: Criteris que depenen d’un judici de valor: 20 punts
2. Sobre 3: Criteris que s’assignen automàticament: 80 punts
Assignació judici de valor (Fins a 20 punts)
Es valorarà les diferents ofertes amb la fórmula indicada en aquest apartat, donant la puntuació màxima a
l’oferta més avantatjosa i proporcionalment a les restants ofertes segons l’expressió de la fórmula.
Puntuació obtinguda Oferta X = 20*Punts obtinguts oferta X (A)/Oferta amb màxima puntuació (A)
En les propostes contingudes en aquest sobre no es poden incloure accions o millores que facin referència a
les millores contingudes al Sobre 3. Si en aquest sobre s’incorpora informació corresponent al Sobre 3,

l’oferta serà exclosa del procés de licitació.

A. L’organització del servei fins a 20 punts
Es valorarà en diferents apartats aspectes que fan referència als recursos assignats a la contracta i com
s’organitzaran
Personal, vehicles, maquinària, local (10 punts)
Caldrà presentar un organigrama de com s‘estructurarà el servei de manera que es doni cobertura de treball a
tots els àmbits objectes de la contracta. Com s’assignarà a cada equip de treball els mitjans de transport, els
recursos necessaris i la logística dels materials per atendre el servei segons les tipologies de feina a realitzar.
Organització del dia a dia (8 punts)
Caldrà presentar un pla de treball diari de com es mobilitzarà i operarà el personal per tal d’executar les
tasques diàries programades segons tipologia de feines i les freqüències mínimes establertes en el plec
segons les especificacions de cada Lot.

Caldrà presentar l’organització global de tot el personal de l’empresa implicat en la contracta i les funcions i
dedicacions en el desenvolupament del servei de forma justificada.
Assignació automàtica (Fins a 80 punts)
B. Millores en quan al reg de les jardineres fins a 20 punts
L’oferta presentada per cada licitador haurà d’indicar l’increment en nombre de regs/any durant el període de
juny a setembre respecte al nombre de regs indicats al PPT.
4 regs/any

5 punts

6 regs/any 10 punts
10 regs/any 20 punts
C. Millor oferta econòmica fins a 60 punts
Es valorarà les diferents ofertes econòmiques (IVA inclòs) amb la fórmula indicada en aquest apartat,
donant la puntuació màxima a l’oferta més econòmica i proporcionalment segons l’expressió de la
fórmula a les restants ofertes.
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Estructura personal directe i indirecte (2 punts)

P=Pmax*(1-(O-Ofav)/Imax)1/4

On:
P= Puntuació de la proposta a valorar
Pmax= Puntuació màxima de la proposició econòmica (60 punts)
O = Oferta econòmica a valorar
Ofav= Oferta més favorable presentada (més econòmica)
Imax= Import màxim de licitació (20.000,00€)
En el cas d’una oferta sense baixa, la puntuació obtinguda serà de 0 punts. En el cas d'una oferta un
desviament d'un 5% de la mitjana de les baixes presentades, es donarà audiència al licitador per tal que
argumenti els imports indicats. Els tècnics, una vegada donada l' audiència, hauran de motivar l' exclusió
per baixa temerària.

Fonaments de dret:
Article 17 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació
dels contractes de serveis.
Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
Article 62 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la designació
del responsable del contracte.
Article 99.3 Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la divisió per lots.
Article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
insuficiència de medis propis.
Article 156, de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa al procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada.

1. Per això, i per tal de cobrir les necessitats de la de neteja i conservació dels espais verds, llacs i fonts
ornamentals i àrees i instal·lacions de jocs del terme municipal de Granollers, per un període de dos anys
amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més (des de l'1 de juny de 2021 i que finalitzarà el 31 de maig de
2023), prorrogable 2 anys més, d’acord amb les dades econòmiques reflectides en els quadres següents:
Quadre resum despesa, de plurianualitats i aplicatius pressupostaris

K3222/17110/21000
K3222/17110/26000
K3222/17130/22199
K3222/17110/21301
K4122/34200/21200
K4112/32310/21000
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Conclusió:

2021
2022
2023
369.839,85 € 634.748,77 € 264.478,64 €
0,00 € 20.420,00 €
8.508,33 €
6.416,67 € 11.000,00 €
4.583,33 €
8.283,33 € 14.200,00 €
5.916,67 €
7.408,33 € 12.700,00 €
5.291,67 €
3.500,00 €
6.000,00 €
2.500,00 €
395.448,18 € 699.068,77 € 291.278,64 €
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PRESTACIÓ DEL SERVEI DELS TREBALLS DE LA NETEJA I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDS,
LLACS I FONTS ORNAMENTALS I ÀREES I INSTAL·LACIONS DE JOCS DEL TERME MUNICIPAL DE
GRANOLLERS
DISTRIBUCIÓ PER PARTIDES I ANUALITATS

Període 2021
LOT 1
K3222/17110/21000
Base
IVA
TOTAL

K3222/17110/21000
K3222/17130/22199
K3222/17110/21301
K4122/34200/21200
K4112/32310/21000
Base
IVA
TOTAL
LOT 3
K3222/17110/21000
Base
IVA
TOTAL
LOT 4
K3222/17110/21000
Base
IVA
TOTAL
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LOT 2

Base
69.976,96 €

IVA 21%
2.939,03 €

IVA 10%
5.598,16 €

78.514,15 €

Base
56.937,43 €
5.503,14 €
7.104,06 €
6.353,63 €
3.001,72 €
78.899,99 €
13.097,40 €
91.997,39 €

IVA 21%
7.174,12 €
693,40 €
895,11 €
800,56 €
378,22 €

IVA 10%
2.277,50 €
220,13 €
284,16 €
254,15 €
120,07 €

66.389,05 €
6.416,67 €
8.283,33 €
7.408,33 €
3.500,00 €

Base
184.649,34 €

IVA 21%
19.388,18 €

IVA 10%
9.232,47 €

213.269,98 €

IVA 21%
1.553,91 €

IVA 10%
246,65 €

11.666,67 €

Base anual sense IVA
IVA anual
Total anual IVA inclòs

343.392,39 €
52.055,80 €
395.448,18 €

69.976,96 €
8.537,19 €
78.514,15 €

184.649,34 €
28.620,65 €
213.269,99 €
Base
9.866,10 €
9.866,10 €
1.800,56 €
11.666,67 €

Període 2022
LOT 1
K3222/17110/21000
K3222/17110/26000
Base
IVA
TOTAL
LOT 2
K3222/17110/21000
K3222/17130/22199
K3222/17110/21301
K4122/34200/21200
K4112/32310/21000

LOT 3
K3222/17110/21000
Base
IVA
TOTAL
LOT 4
K3222/17110/21000
Base
IVA
TOTAL
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Base
IVA
TOTAL

Base
120.617,89 €
18.199,64 €

IVA 21%
5.065,95 €
764,38 €

IVA 10%
9.649,43 €
1.455,97 €

135.333,27 €
20.420,00 €

Base
97.607,03 €
9.433,96 €
12.178,39 €
10.891,94 €
5.145,80 €
135.257,12 €
22.452,68 €
157.709,80 €

IVA 21%
12.298,49 €
1.188,68 €
1.534,48 €
1.372,38 €
648,37 €

IVA 10%
3.904,28 €
377,36 €
487,14 €
435,68 €
205,83 €

113.809,80 €
11.000,00 €
14.200,00 €
12.700,00 €
6.000,00 €

Base
316.541,73 €

IVA 21%
33.236,88 €

IVA 10%
15.827,09 €

365.605,70 €

IVA 21%
2.663,85 €

IVA 10%
422,83 €

20.000,00 €

Base anual sense IVA
IVA anual
Total anual IVA inclòs

607.529,70 €
91.539,07 €
699.068,77 €

138.817,53 €
16.935,74 €
155.753,27 €

316.541,73 €
49.063,97 €
365.605,70 €
Base
16.913,32 €
16.913,32 €
3.086,68 €
20.000,00 €

Període 2023
LOT 1
K3222/17110/21000
K3222/17110/26000
Base
IVA
TOTAL
LOT 2
K3222/17110/21000
K3222/17130/22199
K3222/17110/21301
K4122/34200/21200
K4112/32310/21000

LOT 3
K3222/17110/21000
Base
IVA
TOTAL
LOT 4
K3222/17110/21000
Base
IVA
TOTAL

IVA 21%
2.110,81 €
318,49 €

IVA 10%
4.020,60 €
606,65 €

56.388,86 €
8.508,33 €

Base
40.669,60 €
3.930,82 €
5.074,33 €
4.538,31 €
2.144,08 €
56.357,13 €
9.355,28 €
65.712,42 €

IVA 21%
5.124,37 €
495,28 €
639,37 €
571,83 €
270,15 €

IVA 10%
1.626,78 €
157,23 €
202,97 €
181,53 €
85,76 €

47.420,75 €
4.583,33 €
5.916,67 €
5.291,67 €
2.500,00 €

Base
131.892,38 €

IVA 21%
13.848,70 €

IVA 10%
6.594,62 €

152.335,70 €

IVA 21%
1.109,94 €

IVA 10%
176,18 €

8.333,33 €

Base anual sense IVA
IVA anual
Total anual IVA inclòs

253.137,36 €
38.141,28 €
291.278,64 €

57.840,64 €
7.056,56 €
64.897,20 €

131.892,38 €
20.443,32 €
152.335,70 €
Base
7.047,22 €
7.047,22 €
1.286,12 €
8.333,33 €

2. Es sol·licita al servei de Contractació la redacció dels plecs de clàusules administratives.
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Base
IVA
TOTAL

Base
50.257,45 €
7.583,18 €

3. Es designarà al sota signant d’aquest informe com a responsable del contracte.
4. S’estableix una modificació fins el 20% de l’import adjudicat tant a l’alça com a la baixa i que no comportarà
alteracions en la prestació del servei objecte del contracte.

El cap de servei de Medi Ambient i Espais Verds

