ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 57/2019/CSERV

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ
1. Entitat adjudicadora
a. Organisme: Ajuntament de Viladecans.
b. Tipus de poder adjudicador: Administració Local.
c. Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Generals/Departament de Compra
Pública.
d. Número d’expedient: AEP/ASG/Contractació/2019/28 - 57/2019/CSERV
e. Domicili: c/ Jaume Abril, núm. 2.
f. Localitat i codi postal: Viladecans.08840.
g. Codi Nuts: ES511
h. Telèfon: 936 351 800 (Ext. 8075,8059, 8049, 8058 i 8071).
i. Fax: 93 637 41 40
j. Adreça electrònica: contractacio@viladecans.cat
k. Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=viladecans
&reqCode=viewDetail&idCap=5514905
2. Objecte del contracte
a. Tipus de contracte: Contracte administratiu de serveis.
b. Descripció: Servei de conservació i manteniment integral de les àrees de joc infantil municipals
de la ciutat de Viladecans.
c. Divisió per lots i número de lots: No es considera adient la seva divisió en lots. La motivació de
la no divisió del contracte en lots diferenciats es troba continguda a l’informe i memòria justificativa
del contracte.
d. Admissió de variants: No.
e. CPV:
50850000-8 Serveis de reparació i manteniment de mobiliari.
50870000-4 Serveis de reparació i manteniment d’equips de terrenys de jocs.
g. Vigència del contracte: DOS ANYS, de l’1 d’abril de 2020 al 31 de març de 2022.
h. Admissió de pròrroga: Sí, 2 anys (1+1).
i. Contractes periòdics: Si, cada 2 o 4 anys (en funció de si es prorroga o no).
3. Tramitació i procediment
a. Tramitació: Ordinària.
b. Procediment: Obert harmonitzat.
4. Criteris utilitzats per a l’adjudicació del contracte:
Criteris d’aplicació automàtica
1) Millor preu ofertat pel licitador. Fins a 30 punts
2) Dotació econòmica anual per correctiu i millores Reducció del termini d’execució. Fins a 12
punts.
3) Realització de certificacions de seguretat d’àrees existents. Fins a 8 punts.
4) Substitucions dels rètols informatius. Fins a 5 punts.
Criteris amb judici de valor
5) Estudi del projecte i propostes de millora respecte dels criteris establerts en el plec de
prescripcions tècniques. Fins a 45 punts:
-

Dimensionat correcte del Servei amb equilibri lògic entre els mitjans humans i mitjans
materials. Fins a 15 punts.

-

Coherència i qualitat de l’oferta. Presentació clara i concreta de l’organització i planificació
dels serveis i de la sectorització i zonificació del municipi. Fins a 15 punts.
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-

Millores proposades pels licitadors respecte a l’especificat en el plec de prescripcions en
relació a les propostes d’autocontrol de qualitat de l’empresa, sistemes d’informació i
comunicació i relacions empresa - ajuntament. Fins a 15 punts.
Relació de propostes de major interès per l’Ajuntament:
a)
Millores en la recepció i transmissió d’informació per a un correcte funcionament del
servei, basades en noves tecnologies. Fins a 10 Punts.
b)
Disminució del termini d’elaboració de l’actualització del Inventari digital de les àrees de
joc infantil, segons model i estructura municipal. Fins a 3 punts.
c)
Altres propostes no incloses en els punts anteriors. Fins a 2 punts.

5. Número d’ofertes rebudes
a. Número d’ofertes rebudes d’operadors econòmics que siguin petites i mitjanes empreses: 1.
b. Número d’ofertes rebudes d’un altre Estat Membre o d’un tercer país: 0.
c. Número d’ofertes rebudes per via electrònica: 1.
6. Oferta presentada
1. HPC IBERICA, SA. Que ofereix portar a terme l’execució del contracte per un import total pels
dos anys d’execució de 247.590,20 Euros (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici industrial).
Així mateix, ofereix les següents millores:
1. Dotació econòmica anual per manteniment correctiu i millores: 12.000 € anuals (IVA inclòs).
2. Nombre de certificacions de seguretat d’àrees existents per mitjà d’una empresa certificadora
autoritzada: 4.
3. Nombre de substitucions dels rètols informatius (vinils amb antigrafit) de les àrees existents,
adaptant-los a la nova imatge gràfica de l’Ajuntament: 125 .
7. Resum puntuació total obtinguda pel licitador
NÚM.
PLICA
ÚNICA

HPC IBERICA, SA

PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
CRITERIS
CRITERIS
SUBJECTIUS OBJECTIUS
45
55

PUNTUACIÓ
TOTAL
100

8. Dades de l’adjudicació
a. Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
b. Data: 12 de febrer de 2020.
c. Contractista: HPC IBERICA, SA.
-NIF: A-58620808
-Adreça social: carrer París, núm. 5 2ª, (08036) de Barcelona.
-Codi Nuts: ES511
-Nacionalitat: Espanyola
Telèfon: 93 415 44 98
-Fax: -Adreça electrònica: delegcat@hpc.com
-Adreça d’Internet: www.hpc.es
d. Tipus d’empresa: PIME
e. Import total: 247.590,20 € (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici industrial), d’acord amb el
següent detall:
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Part fixa: Servei d’inspeccions i
treballs de manteniment de les
àrees de jocs infantils (incloent la
totalitat de la mà d’obra, transport i
materials necessaris, sempre que no
es tracti de peces senceres d’import
unitari superior als 95,04 euros (IVA
exclòs)).
Part fixa: Servei d’inspeccions i
treballs de manteniment de les
àrees de jocs infantils de les
Escoles i Escoles Bressol de
Viladecans (incloent la totalitat de la
mà d’obra, transport i materials
necessaris, sempre que no es tracti de
peces senceres d’import unitari
superior als 95,04 euros (IVA exclòs)).
Part variable a l’àmbit d’espai públic
(peces o parts de joc que hagin de ser
substituïdes quan el seu estat ho faci
imprescindible i el cost de les mateixes
sigui superior a 95,04 euros (IVA
exclòs)). L’ajuntament no s’obliga a
exhaurir aquesta part del pressupost.
(*)
TOTAL ANUAL
TOTAL (2 ANYS)

Import anual
(Sense IVA)
84.330,00 €

IVA (21 %)
17.709,30 €

Total anual
(IVA inclòs)
102.039,30 €

6.480,00 €

1.360,80 €

7.840,80 €

11.500,00 €

2.415,00 €

13.915,00 €

102.310,00 €
204.620,00 €

21.485,10 €
42.970,20 €

123.795,10 €
247.590,20 €

(*) En relació a la part variable a l’àmbit d’espai públic, s’abonaran únicament aquelles peces o parts de joc
que hagin de ser substituïdes quan el seu estat ho faci imprescindible. És un apartat variable que depèn
bàsicament dels vandalismes que es produeixin i en aquells casos previstos en el plec de prescripcions
tècniques. Aquesta part es valorarà utilitzant la tarifa oficial de preus del fabricant i afegint el benefici
industrial. Únicament s’abonaran els elements o part d’aquests que es substitueixin ja que es considera que
la mà d’obra i el petit material necessari per a la reparació està inclòs en el preu del contracte de les tasques
de manteniment, sempre que es tracti de peces senceres d’import unitari superior a 95,04 euros (IVA exclòs).

f. Valor i proporció dels contractes que es preveu subcontractar a tercers: no es preveu.
9. Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió: No.
10. Data de formalització del contracte: 11 de març de 2020.
11. Recurs
Clàusula 1.12.1. de la part general del plec de clàusules administratives particulars.
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del sector Públic.
b) Adreça: Via Laietana, núm. 14 05 planta. 08003 Barcelona.
c) Termini per presentar el recurs: 15 dies hàbils, que es compten en funció de l’acte impugnat.
12. Data de publicació de l’anunci de licitació al “Diari Oficial de la Unión Europea”: 18 de
novembre de 2019.
13. Data d’enviament de l’anunci de formalització al “Diari Oficial de la Unión Europea”: 20
de març de 2020.
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14. Altres informacions
Les que es ressenyen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques.
Viladecans, a la data de la signatura electrònica

