ANUNCI
De Serveis Ambientals de Castelldefels pel qual es fa pública la licitació d'un Contracte de Subministrament
de vestuari per a la plantilla de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. (SAC): (Exp. O-01/19-S)
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Serveis Ambientals de Castelldefels.
b) Número d’identificació: 0805695042
c) Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Neteja i Àrea d’Aparcaments - Serveis Ambientals de
Castelldefels
d) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració
e) Número d'expedient: O-01/19-S
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Serveis Ambientals de Castelldefels.
b) Domicili: Passatge de les Caramelles 2
c) Localitat i codi postal: Castelldefels CP: 08860.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936646990.
f) Adreça electrònica: contractacio@sac.es
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=ca
stelldefels&idCap=32468144&ambit=&
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins el dia 20 de febrer de 2019 a les 13.30 h.
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament de vestuari per a la plantilla de Serveis Ambientals de
Castelldefels, S.A.
b) Admissió de pròrroga: Si.
c) Divisió en lots: Si
d) Lloc d'execució: Castelldefels
e) Vigència del contracte: 1 any
f) Codi CPV: 18100000-0
4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5.- Pressupost base de la licitació: 71.456,73 euros, IVA inclòs
6.- Valor estimat del contracte: 182.276,00 euros, IVA exclòs
7.- Admissió de variants: No
8.- Garanties
Provisional: No.
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Definitiva: si

9.- Requisits específics del contractista
A. Solvència econòmica:
En el cas d'empreses constituïdes com a societat o d'empresaris que siguin persones físiques no inscrits
en el Registre Mercantil, el volum anual de negocis, referit a l'any de major volum de negoci dels tres
últims conclosos, haurà de ser com a mínim de:

LOT 1

39.705,41 €

LOT 2

14.130,72 €

LOT 3

18.835,20 €

LOT 4

15.911,40 €

B. Solvència professional o tècnica:
-

Per a tots els lots, el licitadors hauran d’haver efectuat com mínim (3) subministraments de la
mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a
màxim els tres últims anys: Per tal d’acreditar-ho s’hauran d’aportar certificats en els quals s’indiqui
l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
Per a determinar que un subministrament és d'igual o similar naturalesa al que constitueix l'objecte
del contracte, s’estableix, a més del CPV, d’altres sistemes de classificació d'activitats o productes
com el Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), a la Classificació
central de productes (CPC) o la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE). En defecte
de previsió en el plec s'atendrà als tres primers números dels respectius codis de la CPV.

-

Per a tots els lots, les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució
del contracte els mitjans personals o materials suficients descrits en el Plec de Condicions Tècniques
Particulars.

10.- Criteris d’adjudicació:
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran,
de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun
d’ells.
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Per als LOTS, 1, 2 i 3
Criteris avaluables mitjançant l'aplicació de formules matemàtiques (SOBRE 3):
1. Millora econòmica sobre preu unitari (IVA exclòs) ........................................ màx. 55 punts
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑜𝑡 =

𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑡
× 55
𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑡

2. Reducció del termini màxim de lliurament per a les comandes
ordinàries
........................................................................................................................................ màx. 25 punts
Reducció d’una setmana (de 7 a 6 setmanes) ....................................................................................12,5 punts
Reducció dues setmanes (de 7 a 5 setmanes) .......................................................................................25 punts

3. Per percentatge de treballadors amb discapacitat en plantilla........................................... màx. 3 punts
Per ser una empresa de menys de 50 treballadors i tenir en plantilla un 2 % de persones
discapacitades..........................................................................................................................................3 punts
Per ser una empresa de mes de 50 treballadors i tenir en plantilla un 4 % de persones discapacitades.
.................................................................................................................................................................3 punts

4. Per acreditar l’execució del subministrament de forma més respectuosa amb el medi ambient
...........................................................................................................................................màx. 2 punts
El vehicle que efectuarà el transport i el lliurament del subministrament contractat disposa de la classificació
0 proporcionada per la DGT .................................................................................................................... 2 punts
El vehicle que efectuarà el transport i el lliurament del subministrament contractat disposa de la classificació
ECO proporcionada per la DGT ................................................................................................................ 1 punts
TOTAL PUNTS CRITERIS AUTOMÀTICS = 85 PUNTS

Criteris sotmesos a judici de valor (SOBRE 2)
1. Qualitat tècnica del material ........................................................................................... màx. 15 punts
Es valorarà el disseny la comoditat l’ergonomia i l’estètica així com la resistència i flexibilitat de la seva
confecció (botons, cremalleres, fermalls, cordons i/o d’altres elements de subjecció o seguretat.)
TOTAL PUNTS CRITERIS SOTMESOS A JUDICIS DE VALOR = 15 PUNTS

TOTAL= 100 PUNT
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Per al LOT 4
Criteris avaluables mitjançant l'aplicació de formules matemàtiques (SOBRE 3):
1. Millora econòmica sobre preu unitari (IVA exclòs) .......................................................... màx. 55 punts
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑜𝑡 =

𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑡
× 55
𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑡

2. Reducció del termini màxim de lliurament per a les comandes ordinàries
........................................................................................................................................ màx. 25 punts
Reducció de 30 dies a 24 dies .............................................................................................................12,5 punts
Reducció de 30 dies a 18 dies .................................................................................................................25 punts
3. Per percentatge de treballadors amb discapacitat en plantilla........................................... màx. 3 punts

Per ser una empresa de menys de 50 treballadors i tenir en plantilla un 2 % de persones
discapacitades...........................................................................................................................................3 punts
Per ser una empresa de mes de 50 treballadors i tenir en plantilla un 4 % de persones discapacitades.
..................................................................................................................................................................3 punts

4. Per acreditar l’execució del subministrament de forma més respectuosa amb el medi ambient
...........................................................................................................................................màx. 2 punts
El vehicle que efectuarà el transport i el lliurament del subministrament contractat disposa de la classificació
0 proporcionada per la DGT .................................................................................................................... 2 punts
El vehicle que efectuarà el transport i el lliurament del subministrament contractat disposa de la classificació
ECO proporcionada per la DGT ................................................................................................................ 1 punts
TOTAL PUNTS CRITERIS AUTOMÀTICS = 85 PUNTS

Criteris sotmesos a judici de valor (SOBRE 2)
1. Qualitat tècnica del material .................................................................. màx. 15 punts
Es valorarà el disseny la comoditat l’ergonomia i l’estètica així com la resistència i flexibilitat de la seva
confecció (botons, cremalleres, fermalls, cordons i/o d’altres elements de subjecció o seguretat.)
TOTAL PUNTS CRITERIS SOTMESOS A JUDICIS DE VALOR = 15 PUNTS

TOTAL= 100 PUNTS
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11.- Condicions particulars per l’execució del contracte: les que s’indiquen als plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
12.- Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix.
13.- ACP (Acord sobre Contractació Pública) aplicable al contracte: No
14.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins el dia 20 de febrer de 2019 a les 13.30 h.
b) Modalitat de presentació d’ofertes:
- Presencial.
Entitat: Serveis Ambientals de Castelldefels S.A.
Domicili i localitat: Passatge de les Caramelles 2, planta baixa, de Castelldefels.
CP: 08860.
c) Documentació que cal presentar: La que es ressenya en els plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques.
15.- Obertura de proposicions
a) Entitat: Serveis Ambientals de Castelldefels.
b) Lloc: Passatge de les Caramelles, 2, 08860 – Castelldefels.
c) Data: 21 de febrer de 2019
d) Hora: a les 10.00 h.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura dels Sobres 1 i 2 no és públic.
16.- Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o Castellà
17.- Recurs
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses
que es plantegin en relació amb la preparació i l’adjudicació d’acord a l’apartat c) del punt 1 de l’article 27
LCSP.
L’ordre jurisdiccional civil és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en
relació als efectes i l’extinció d’aquest contracte d’acord amb l’apartat a) del punt 2 de l’article 27 de la LCSP.
18.- Altres informacions: Les que es ressenyen en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.

Castelldefels, 5 de febrer de 2019.
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