1.

ANUNCI DE LICITACIÓ GENERAL ADAPTAT A L’ANNEX III (SECCIÓ 4) DE LA LLEI 9/2017.

ANUNCI
ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTE
1.- PODER ADJUDICADOR
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Administració Contractant: Ajuntament de Sabadell.
Número d’Identificació: P0818600I
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Localitat: Sabadell

Adreça
d’internet
del
Perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDe
tail&idCap=28279948
Òrgan de contractació: Tinent d’alcaldessa de l’àmbit de Presidència i Drets Socials.
Adreça de l’òrgan de contractació: C. De Sant Joan, 24, 08202 Sabadell.

2.- OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Servei Gestor que tramita l’expedient: Servei de Salut.
Persona/es de contacte per obtenció d’informació: Mireia Roca Piguem.
Telèfon: 93.745.31.45
Fax:
Adreça de correu electrònic: salut@ajsabadell.cat

3.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tipus de contracte: (serveis, subministrament, obres...) Serveis.
Tramitació: (ordinària, urgent) Ordinària.
Motius d’utilització de la tramitació urgent:
Procediment: (Obert/Obert simplificat/Obert simplificat sumari...) Obert Simplificat
Data d’aprovació de la licitació: 06-09-2019.
S’aplica subhasta electrònica: NO.
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea:
NO.
Contracte reservat: ( centres especials d’ocupació, empreses d’inserció, altres organitzacions)
NO.

4.- OBJECTE DEL CONTRACTE

a) Descripció de l’objecte: Servei de vigilància i control de plagues urbanes al terme
municipal de Sabadell.
b) Codi CPV: 90922000-6.
c) Codi NUTS: ES511
d) Lloc d’execució: Sabadell.
5 .- DIVISIÓ EN LOTS
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Divisió en lots: NO.
Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: No es considera adient licitar per lots ja
que suposaria un esforç de coordinació de les diferents actuacions i dificultaria la prestació del
servei i l’atenció a les urgències i activitats extraordinàries.
Descripció del lot i CPV de cada lot:
Possibilitat de presentar-se a un o més lots:
Limitació per l’adjudicació de lots:
S’admet reserva de lots:
Lots reservats a centres Especials de Treball:
Lots reservats a empreses de inserció:
Lots reservats a altres organitzacions:

6.- ADMISSIÓ DE VARIANTS
a)
b)
c)

Admissió de variants: (SI/NO) NO.
Elements:
Condicions:

7.- ACORDS MARC I SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Es tracta d’un acord marc o sistema dinàmic de contractació: NO.
Durada prevista:
Justificació durada superior a 4 anys si s’escau:
Nombre previst i freqüència dels contractes, si es coneix:
Nombre màxim d’empreses que formaran part de l’acord marc:

8.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ
a)
b)

Valor estimat del contracte (sense IVA): 99.000,00€
Import de licitació (IVA inclòs): 59.895€

9.- DURADA DEL CONTRACTE
a)
b)
c)
d)

Durada: 2 Anys.
En cas de contractes periòdics indicació del calendari estimat:
Inici previst: 16 de desembre de 2019, o l’endemà de la data de la seva formalització si la data
és posterior.
Admissió de la/es pròrroga/gues i detall: Sí. 1 o més fins un màxim de 2 anys.

10.- GARANTIES EXIGIDES
a)
b)
c)

Garantia provisional: NO
Garantia definitiva: SÍ.
Justificació exigència en cas de contractes reservats:

11.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA

a) Solvència econòmica:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Criteri de selecció
Declaracio sobre el volumen anual de negocis
del licitador referit a l’any del major volum de
a) negoci dels tres últims conclosos. El volum
anual de negocis estarà per sobre del valor
anual del contracte.
Volum anual de negocis import superior a:
49.500,00 euros.

b)

Declaració del Patrimoni net
Import valor mínim:
Import:__________

Ratio mínim entre actius i passius a
l'exercici de l'últim exercici econòmic per al
qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació,
d'import:
Import:_______

Mitjà acreditació
S’acreditarà mitjançant els comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari,
pels dipositats en el registre oficial en què hagi
d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el volum anual
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

c)

d)

Assegurança de responsabilitat civil per riscos Justificant existència assegurança.
professionals per import: ………
Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de Declaració responsable.
societats que no puguin presentar compte de
pèrdues i guanys abreviats, declaració
conforme el període mitjà de pagament a
proveidors de l’empresari no superi el límit
estblerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i
funció pública que tingui en compte la normativa
sobre morositat

a) Solvència financera i tècnica:
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Criteri de selecció
Relació dels principals serveis o treballs realitzats
en els últims tres anys corresponents a igual o
similar naturalesa de l’objecte del contracte.
L’import anual acumulat en l’any de major
execució será igual o superior al 70% de
a) l’anualitat mitjana del contracte.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Mitjà acreditació
S’acreditarà mitjançant una relació dels
treballs. Es podrà requerir la presentació de
certificats expedits per l’òrgan competent si es
tracta d’una entitat pública, o un certificat o
declaració si el destinatari és un subjecte
privat. Aquests certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat compenent.

Per determinar la correspondència entre els
treballs acreditats i els que constitueixen
l’objecte del contracte s’atendrà al CPV.
Relació del personal tècnic o de les unitats
Declaració responsable acompanyada de la
tècniques, estiguin o no integrats en l’empresa,
documentació acreditativa:
dels que es disposi per l’execució del contracte, Carnet d’aplicador de nivell qualificat
especialment els encarregats del control de
(responsable) i carnet d’aplicador de nivell
qualitat.
bàsic (personal que realitzi el servei)
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les Declaració responsable acompanyada de la
mesures utilitzades per l’empresari per garantir
documentació acreditativa
la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de
l’empresa.
Control efectuat per l’òrgan de contractació, o
Certificat de l’organisme
per un organisme oficial o homologat competent,
sobre la capacitat tècnica de l’empresari i sobre
els mitjans d’estudi i investigació i les mesures
de control de qualitat
Titulacions acadèmiques i profesionals de
Fotocòpia de les titulacions acadèmiques i
l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, profesionals
en particular, el personal responsable de
l’execució del contracte
Indicació
de
les
mesures
de
gestió Declaració
responsable
amb
menció
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en expressa de les normes tècniques o
l’execució del contracte.
especificacions tècniques aplicables a
l’execució i a la verificació objectiva de la
correcta aplicació d’aquestes mesures.
Declaració sobre la plantilla mitjana anual de Declaració responsable i documentació
l’empresa i del nombre de directius durant els acreditativa, si es requereix.
últims tres anys

Indicació de la maquinària, material i equip tècnic Declaració responsable acompanyada de la
del que es disposa per a l’execució dels treballs. documentació justificativa
h)

b) Classificació: NO.
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a
una professió determinada:

12.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES/ criteris d’adjudicació
a)
b)

Veure apartat “X”del quadre resum del contracte (annex I del PCAP)
Forma d’avaluació: (explicació de cada criteri per separat)
Criteris d’adjudicació

Criteris avaluables mitjançant fórmula
(SOBRE 3)
1. Millora econòmica

Fórmula
P= 60*(OM/OF)

Ponderació
Fins a 60 punts

P= Puntuació obtinguda
OM=Oferta més baixa
OF= Oferta del licitador
2.

Temps de resposta

Fins a 5 punts
Resposta entre 12-24 h: 3
punts
Resposta < a 12h: 5 punts

3.

Més actuacions sistemàtiques a la xarxa de
clavegueram
1 actuació més a tota la
xarxa: 1 punt

Fins a 3 punts

2 actuacions més a tota la
xarxa: 2 punts
Més de 2 actuacions més a
tota la xarxa: 3 punts
4.

Més actuacions a propietats
sol·licitud dels serveis municipals

privades

a

Fins a 2 punts
Entre 11 i 15 actuacions
més: 1 punt
Més de 15 actuacions més: 2
punts

5.

Experiència professional personal adscrit al
servei objecte del contracte (aplicador i Experiència inferior o de fins
responsable)
a 5 anys: 1 punt

Fins a 5 punts

Experiència d’entre 6-10
anys: 2 punts
Experiència d’entre 11-15
anys: 3 punts
Experiència de més de 15
anys: 5 punts

Criteris avaluables mitjançant judici de valor (sobre 2)
DESCRIPCIÓ
Organització, metodologia de
treball i protocols d’intervenció

PUNTUACIÖ
MÀXIMA
7

Gestió de les urgències

6

Supervisió del personal i
avaluació/seguiment
dels
treballs

6

Es valorarà:
Organigrama i equips de treball disponibles
en cas de necessitat
Descripció detallada de la metodologia de
treball
Treball en base a protocols estandarditzats
Es valorarà:
Procediment per resoldre incidències
urgents
Capacitat de resoldre tasques urgents
Es valorarà:
Sistemes de supervisió en les actuacions
realitzades
Sistema d’avaluació de l’eficàcia de les
actuacions
Seguiment de situacions d’especial
complexitat

Criteris de seguretat (informació
als usuaris, senyalització de les
zones afectades...)

6

Es valorarà:
Procediments
de
senyalització
zones/edificis tractats
Sistema previst d’ informació als usuaris

c) Condicions particulars per l’execució del contracte:
1.
2.

Caldrà garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment del conveni
col·lectiu aplicable.
En cas d’ampliació de la flota o substitució d’algun vehicle, aquest haurà de ser elèctric, híbrid, o
d’altres sistemes existents respectuosos amb el medi ambient i, en cap cas, s’admetran vehicles
dièsel que funcionin únicament amb gasoil convencional.

13.- PRESENTACIÓ D’OFERTES

a) Termini de presentació d’ofertes: 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació de
l’anunci en el perfil del contractant.
b) Lloc de presentació presencial:
REGISTRE: SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA. CENTRAL DESPATX LLUCH.
Horari: De dilluns a divendres de 08:30 a 15:00h.
Adreça del registre: C. De la Indústria, 10. 08202 Sabadell.
c)
d)
e)
f)

S’admet presentació electrònica: (SI/NO) NO.
S’utilitzen comandes electròniques: (SI/NO) NO.
S’accepta facturació electrònica: SI
S’utilitza pagament electrònic: SI

14.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a)

b)

c)
d)
e)
f)

Òrgan competent en els procediments de recurs:
Contra el actes dictats per l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant el mateix
òrgan o recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu
de la província de Barcelona.
Contra el actes de la mesa de contractació, recurs d’alçada davant de l’òrgan de
contractació.
Termini de presentació del recurs:
Recurs de reposició: 1 mes
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos
Recurs alçada:1 mes
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Servei de Salut.
Telèfon: 93.745.31.45
Fax: 937450970
Adreça de correu electrònic: salut@ajsabadell.cat

15.- PUBLICITAT
a)
b)
c)

Dates i referències al DOUE a publicacions anteriors rellevants:
Data enviament de l’anunci al DOUE:
Indicació de si és aplicable l’ACP (Agència de certificació professional):

16.- ALTRES INFORMACIONS
Sabadell, 29 d’octubre de 2019.
El 1r Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets Socials,

Pol Gibert Horcas DNI 47172287T (SIG)
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