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Decret

Vista la documentació obrant a l’expedient 237/2017, tramitat per a la contractació per procediment
obert, amb aplicació de mesures de gestió eficient del "SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I
DESINFECCIÓ (DDD) DE PINEDA DE MAR", per un import de 17.100,43 euros IVA inclòs (14.132,59
euros + 21 % IVA 2.967,84 euros) pel termini de dos anys, amb possibilitat de prorrogar-se per anualitats,
any a any, fins un màxim de dos anys més.
S’acredita a l’expedient mitjançant certificat emès pel Secretari General en data 17 de gener de 2018, que
durant el tràmit de presentació de pliques, obert mitjançant edictes publicats al tauler d'edictes i Perfil del
Contractant de data 7 de desembre de 2017, s’han presentat les pliques següents:
1. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L.
2. SUNET PLAGAS, S.L.
3. SERVISET PLAGAS, S.L.
Vistes les actes de la Mesa de contractació de data 16 i 23 de gener de 2018, obrants a l’expedient. i
publicades a la Plataforma Electrònica de Contractació Pública, al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Pineda de Mar, a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncements.pscp?
cn=27528264&reqCode=viewTables&type=cn
Atès que de conformitat amb les actes esmentades, la puntuació obtinguda pels licitadors pels criteris
especificats a la clàusula 15 del Plec de condicions administratives particulars, ha estat la següent:
Puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor (màxim 40 punts sobre 100):
SIGEAM, SL
Presentació i continguts del programa de

15

SUNET
PLAGAS, SL
17
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SERVISET
PLAGAS, SL
20

[Pàgina 1/5]

manteniment higiènic-sanitari
Formació contínua del personal durant
l'execució del contracte.
Establiment de canals de comunicació amb
l'ajuntament per a l'execució del servei.
TOTAL

10

7

3

10

10

7

35

34

30

Puntuació dels criteris objectius avaluables de forma automàtica (màxim 60 punts sobre 100)

Licitador

Oferta econòmica
(sense IVA)

Puntuació proposta
econòmica

1. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, SL (SIGEAM)

12.012,00

51,89

2. SUNET PLAGAS, SL

10.387,44

60

3. SERVISET PLAGAS, SL

10.970,00

56,81

Puntuació total obtinguda pels licitadors:
Licitador

Proposta
tècnica

Puntuació proposta Total punts
econòmica

1. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, SL (SIGEAM)

35

51,89

86,89

2. SUNET PLAGAS, SL

34

60

94

3. SERVISET PLAGAS, SL

30

56,81

86,81

Atès que, d'acord amb el que disposa la clàusula 17 del PCAP, la Mesa de contractació celebrada en data
23 de gener d'enguany, acorda elevar a l’òrgan de contractació la següent proposta de classificació, per
ordre decreixent, de les proposicions presentades:
Ordre de classificació

Total punts

1. SUNET PLAGAS, SL

94

2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, SL

86,89

3. SERVISET PLAGAS, SL

86,81

Atès que, atenent l’esmentada classificació, es considera que l’oferta econòmicament més avantatjosa és
l’efectuada per l’empresa SUNET PLAGAS, SL amb CIF B55672364, que presenta oferta econòmica per
import de 11.798,80 euros, IVA inclòs (Preu: 10.387,44 €; + IVA al tipus 21%: 711,36 € i IVA al tipus
10% : 700,00 €) pel termini d’execució del contracte de dos anys.

Plaça de Catalunya, 1 (08397 Pineda de Mar) | NIF P00816200J | 93 767 15 60 | ajuntament@pinedademar.org

[Pàgina 2/5]

Vist l’ofici de data 25 de gener de 2018, al que es requereix a l’empresa SUNET PLAGAS, S.L. per a què
presenti la documentació que s’assenyala a la clàusula 18 del Plec de clàusules administratives particulars,
d’acord amb la proposta efectuada per l’esmentada Mesa de Contractació de data 23 de gener d'enguany.
Atès que s’acredita a l’expedient que, en compliment de l’esmentat requeriment, l'empresa licitadora
SUNET PLAGAS, SL amb CIF B55672364 ha presentat la documentació que s’assenyala a la clàusula 18
del Plec de clàusules administratives particulars, acreditant haver dipositat la garantia definitiva, per import
de 519,37 euros, equivalent al 5% de l'import d’adjudicació (sense IVA), d’acord amb el que preveu al
respecte la clàusula 8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars en relació amb l’art. 95 del
TRLCSP.
Vist l’informe emès en data 2 de febrer d'enguany per la Tresoreria Municipal, obrant a l’expedient, que
acredita que l'empresa licitadora SUNET PLAGAS, SL amb CIF B55672364 no té deutes pendents de
pagaments amb l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Vist l'informe emès, en data 20 de febrer de 2018, pel cap de Contractació i Compres, obrant a l'expedient.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 151 de l'esmentat TRLCSP, procedeix l'adjudicació del
contracte al licitador proposat per haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Vistos el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic; el Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com pel Plec de
Clàusules Administratives Generals aprovat per resolució de l’alcaldia de 4 de setembre de 2014, en
execució d’acord plenari de 29 de maig de 2014, essent les seves prescripcions, d’acord amb la seva
clàusula quarta, automàticament modificades per les modificacions legislatives posteriors; i demés
disposicions concordants i de legal aplicació.
En ús de les facultats que atribueix a aquesta Alcaldia Presidència l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:
Primer. Adjudicar, de conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació de data 23 de
gener d’enguany, el contracte del "SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ
(DDD) DE PINEDA DE MAR" expedient núm. 237/2017, a l’empresa SUNET PLAGAS, SL amb CIF
B55672364, que presenta oferta econòmica per import de 11.798,80 euros, IVA inclòs (Preu: 10.387,44 €;
+ IVA al tipus 21%: 711,36 € i IVA al tipus 10% : 700,00 €).
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El termini d’execució del contracte és de dos anys a partir del dia 1 del mes següent a la data de
formalització del contracte, amb possibilitat de prorrogar-se per anualitats, any a any, fins un màxim de dos
anys més.
Segon. Disposar la despesa de 11.798,80 euros, IVA inclòs (Preu: 10.387,44 €; + IVA al tipus 21%: 711,36
€ i IVA al tipus 10% : 700,00 €), import corresponent a l'adjudicació del contracte, a favor de l'empresa
adjudicatària SUNET PLAGAS, SL amb CIF B55672364, per a les quanties corresponents a cada un dels
exercicis de vigència, pels anys 2018 i 2019 amb càrrec a la "A" apunt previ 920179000061, aplicació
pressupostària de despesa SP 311 2270004 dels corresponents pressuposts municipals amb el
desglossament següent:
Període

D

Import

Març - desembre 2018

N. d’apunt previ 920180000235
Referència 22018000238

4.916,17 euros

Gener - desembre 2019

N. d’apunt previ 920189000004

5.899,40 Euros

Autoritzar i disposar la despesa de 983,23 euros, IVA inclòs, import corresponent als mesos de Generfebrer 2020, amb càrrec a la "AD" apunt previ n. 920189000006
I anul·lar el diferencial decreixent de l'autorització "A" esmentada, amb el següent desglossament:
Diferencial

Número A/

Import A/

Sobrant any 2018

Apunt previ 920180000236
Referència 22018000238

3.634,05 euros

Sobrant any 2019

Apunt previ 920189000005

2.650,82 euros

Sotmetent l'execució del contracte a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient als
pressuposts corresponents.
Tercer. Requerir a l’adjudicatari per a que, de conformitat amb el que disposa l’art. 8.i) del Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i l’art. 156.3 del TRLCSP,
en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar del següent de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a la
formalització del contracte.
Quart. Notificar aquest acord als empresaris que han concorregut a aquest procediment de licitació i
procedir a la publicació de l’adjudicació i formalització del contracte al “perfil del contractant” de
Plaça de Catalunya, 1 (08397 Pineda de Mar) | NIF P00816200J | 93 767 15 60 | ajuntament@pinedademar.org

[Pàgina 4/5]

l’Ajuntament de Pineda de Mar, de conformitat amb el que disposen els articles 151 i 154 de l’esmentat
TRLCSP.

F_FIRMA_5

F_FIRMA_4

Signat electrònicament per:
Secretari General
Emili Tapias Sola
22-02-2018 09:15

Signat electrònicament per:
Alcalde-President
Xavier Amor Martín
22-02-2018 08:55
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