ANUNCI
L’empresa Societat Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de
Esplugues de llobregat, S.A. (PROGESER) convoca licitacio per a la realitzacio de les
tasques materials de retirada de vehicles de la via pública, mitjançant grua
(exp.01/CONT/2018).
1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Societat Municipal Mixta de Promocion y Gestion de Servicios de
Esplugues de llobregat, S.A. (PROGESER).
b) Número d’identificació: 807710007.
c) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d’expedient: 01/CONT/2018
2.- Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
b) Domicili: Plaça Santa Magdalena, 5-6
c) Localitat i codi postal: Esplugues de Llobregat, CP: 08950
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 93 371 33 50
f) Adreça electrònica: htarres@esplugues.cat
g) Adreça d’internet del perfil del contractant: perfil del contractant
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 25/06/2019, a les 14:00 hores.
3.- Objecte del contracte:
a) Descripció: L’empresa Societat Municipal Mixta de Promoción y Gestión de
Servicios de Esplugues de llobregat, S.A. (PROGESER) convoca licitacio per a la
realitzacio de les tasques materials de retirada de vehicles de la via pública,
mitjançant grua
b) Admissió de pròrroga: Si, un any
c) Divisió en lots i número de lots/unitats: Si 2 lots
d) Lloc d’execució: Esplugues de Llobregat
e) Termini d’execució: 4 anys
f) Establiment d’un acord marc: No
g) Codi CPV: 50118110-9
h) Codi NUTS: ES511
4.- Tramitació i procediment:
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: servei
Tramitació: ordinària
Procediment: obert subjecte a regulació harmonitzada
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No

5.- Pressupost de la licitació:
a) Valor estimat del contracte: 537.186,55 € Sumatori LOTS1 i 2

6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties:
Garantia provisional (3% del pressupost del contracte, IVA exclòs): NO
Garantia definitiva (5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs): SÍ
Garantia complementària (màxim el 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs): NO
8.- Requisits específics del contractista:
L’empresa licitadora haurà de complir les condicions següents:
LOT 1
1.-Disposar de la solvència següent:
a) Solvència econòmica i financera:
•

Mitjans: Justificant de la existència d’una assegurança de responsabilitat civil
per riscos professionals, per import igual o superior a 300.000 euros,
conforme l’art. 87.1.b) LCSP.
Acreditació documental: Pòlissa o certificat de l’assegurança, conforme l’art.
97.2 LCSP.

b) Solvència professional o tècnica:
•

Mitjans: Cada empresa licitadora justificarà la seva solvència professional o
tècnica pels següents mitjans:
1.-Relació dels principals serveis o treballs realitzats, d’igual o similar
naturalesa que els que són l’objecte del contracte, com a màxim, dels
darrers 3 anys, amb indicació de l’import, data i destinatari públic o privat
dels mateixos (art. 90.1.a) LCSP)
2.- Indicació dels personal tècnic participant del contracte (art. 90.1.b) LCSP)
Acreditació documental:
1.- Respecte el primer mitjà: Certificats emesos per l’òrgan competent, en cas
d’entitats del sector públic i/o certificats o declaració responsable de l’entitat
del sector privat.
2.- Respecte del segon mitjà: Documentació acreditativa de la capacitació
professional del personal tècnic que desenvoluparà les tasques del contracte
(art. 90.1.b) LCSP)

c) Classificació empresarial:
No es requereix.

LOT 2
L’empresa licitadora haurà de complir les condicions següents:
1.-Disposar de la solvència següent:
d) Solvència econòmica i financera:
•

Mitjans: Justificant de la existència d’una assegurança de responsabilitat civil
per riscos professionals, per import igual o superior a 300.000 euros,
conforme l’art. 87.1.b) LCSP.
Acreditació documental: Pòlissa o certificat de l’assegurança, conforme l’art.
97.2 LCSP.

e) Solvència professional o tècnica:
•

Mitjans: Cada empresa licitadora justificarà la seva solvència professional o
tècnica pels següents mitjans:
1.-Relació dels principals serveis o treballs realitzats, d’igual o similar
naturalesa que els que són l’objecte del contracte, com a màxim, dels
darrers 3 anys, amb indicació de l’import, data i destinatari públic o privat
dels mateixos (art. 90.1.a) LCSP)
2.- Indicació dels personal tècnic participant del contracte (art. 90.1.b) LCSP)
Acreditació documental:
1.- Respecte el primer mitjà: Certificats emesos per l’òrgan competent, en cas
d’entitats del sector públic i/o certificats o declaració responsable de l’entitat
del sector privat.
2.- Respecte del segon mitjà: Documentació acreditativa de la capacitació
professional del personal tècnic que desenvoluparà les tasques del contracte
(art. 90.1.b) LCSP)

f) Classificació empresarial:
No es requereix.
9.- Criteris d’adjudicació:
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposta de
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:
LOT 1
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
•

Criteris que depenen d’un judici de valor

Puntuació màxima
10 punts

Millora de les característiques tècniques del vehicle a destinar a la
prestació del contracte, en relació amb les mínimes exigides en
aquest Plec

De 0 a 10 punts

Per a la valoració d’aquest criteri serà imprescindible acreditar que
la millora aportada redundarà directament en la millor prestació de
les tasques de retirada material dels vehicles, en la seguretat dels
vehicles retirats o en la seguretat del personal de servei de la
grua.

•

Criteris avaluables de forma automàtica

Baixa percentual realitzada en relació a la totalitat dels
unitaris contemplats al quadre de preus (1).

De 60 punts

preus

De 0 a 40 punts

El percentatge de baixa ofert ha de ser únic i s’aplicarà a tots i
cadascun dels preus unitaris
Baixa realitzada en relació amb l’import mensual garantit (3.500 €)
(2)
Adscriure a la prestació del contracte personal que, a banda dels
requisits mínims de capacitació establerts en aquests plecs,
acrediti formació i/o experiència de, com a mínim tres anys, en la
reparació i manteniment de vehicles a motor.
Per a la valoració d’aquest criteri serà necessària l’aportació de la
documentació acreditativa de la qualificació professional i/o de
l’experiència.
Disposar l’empresa, per si mateixa o mitjançant contracte
mercantil amb una altre empresa, d’una plataforma o grua per
moure vehicles pesants, o per serveis especials com la retirada de
vehicles cremats, sense rodes, etc, posat a disposició del
contracte, durant tota la seva vigència del mateix i sense cost
addicional per la Societat Municipal Mixta

De 0 a 5 punts
5 punts

5 punts

Per a la valoració d’aquest criteri serà imprescindible acreditar la
forma en que es disposa del vehicle, mitjançant l’aportació del
document o documents corresponents.

Disposar l’empresa, per si mateixa o mitjançant contracte
mercantil amb una altre empresa, d’una segona grua per donar
servei en els moments de major demanda, com ara les festes
locals, posat a disposició del contracte, durant tota la seva
vigència del mateix i sense cost addicional per la Societat
Municipal Mixta.

5 punts

Per a la valoració d’aquest criteri serà imprescindible acreditar la
forma en que es disposa del vehicle, mitjançant l’aportació del
document o documents corresponents.
TOTAL PUNTUACIÓ MÀXIMA

70 punts

(1) S’atorgaran 2 punts per cada 1% de baixa en els preus unitaris, fins a un
màxim de 40 punts.
(2) S’atorgaran 1 punt per cada 1% de baixa en l’import mensual garantit, fins a
un màxim de 5 punts
En tot cas, l’Empresa Mixta Municipal es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en la relació qualitatpreu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes que
disposa l’article 150.3 LCSP.
2.6) Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a
l’art. 147 LCSP.
LOT 2
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposta de
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:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
•

Criteris que depenen d’un judici de valor

Millora de les característiques tècniques del vehicle a destinar a la
prestació del contracte, en relació amb les mínimes exigides en
aquest Plec

Puntuació màxima
10 punts

De 0 a 10 punts

Per a la valoració d’aquest criteri serà imprescindible acreditar que
la millora aportada redundarà directament en la millor prestació de
les tasques de retirada material dels vehicles, en la seguretat dels
vehicles retirats o en la seguretat del personal de servei de la
grua.

•

Criteris avaluables de forma automàtica

De 65 punts

Baixa percentual realitzada en relació a la totalitat dels
unitaris contemplats al quadre de preus (1).

preus

De 0 a 40 punts

El percentatge de baixa ofert ha de ser únic i s’aplicarà a tots i
cadascun dels preus unitaris
Reducció en la capacitat de reacció davant els requeriments de la
Policia Local:

De 0 a 10 punts

De 5 minuts: 5 punts.
De 10 minuts: 10 punts.
Adscriure a la prestació del contracte personal que, a banda dels
requisits mínims de capacitació establerts en aquests plecs,
acrediti formació i/o experiència de, com a mínim tres anys, en la
reparació i manteniment de vehicles a motor.
Per a la valoració d’aquest criteri serà necessària l’aportació de la
documentació acreditativa de la qualificació professional i/o de
l’experiència.
Disposar l’empresa, per si mateixa o mitjançant contracte
mercantil amb una altre empresa, d’una plataforma o grua per
moure vehicles pesants, o per serveis especials com la retirada de
vehicles cremats, sense rodes, etc, posat a disposició del
contracte, durant tota la seva vigència del mateix i sense cost
addicional per la Societat Municipal Mixta

5 punts

5 punts

Per a la valoració d’aquest criteri serà imprescindible acreditar la
forma en que es disposa del vehicle, mitjançant l’aportació del
document o documents corresponents.

Disposar l’empresa, per si mateixa o mitjançant contracte
mercantil amb una altre empresa, d’una segona grua per donar
servei en els moments de major demanda, com ara les festes
locals, posat a disposició del contracte, durant tota la seva
vigència del mateix i sense cost addicional per la Societat
Municipal Mixta.

5 punts

Per a la valoració d’aquest criteri serà imprescindible acreditar la
forma en que es disposa del vehicle, mitjançant l’aportació del
document o documents corresponents.
TOTAL PUNTUACIÓ MÀXIMA

75 punts

(1) S’atorgaran 2 punts per cada 1% de baixa en els preus unitaris, fins a un
màxim de 40 punts.
En tot cas, la Societat Municipal Mixta es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en la relació qualitat-

preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes que
disposa l’article 150.3 LCSP.
2.6) Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a
l’art. 147 LCSP.
10.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 25/06/2019, a les 14:00 hores.
b) Documentació que cal presentar:
LOT 1:
SOBRE A
Contindrà la següent documentació administrativa següent, degudament signada
electrònicament, conforme l’art. 140 LCSP:
a) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes per
contractar amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu
únic de contractació (DEUC).
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al Perfil
de Contractant.
b) I una declaració responsable complementària de compliment de les condicions
establertes per contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional,
d’acord amb el model que consta com ANNEX I al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació
exigida quan els hi sigui requerida, i sens perjudici d’allò establert al present Plec
que en resulti contrari.

SOBRE B

Contindrà la documentació relativa a cadascun dels criteris d’adjudicació que
depenguin d’un judici de valor, enumerats a l’apartat 2.5 següent, degudament
signada electrònicament:

ADVERTÈNCIA

La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels
criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica
l’exclusió de la licitació.

SOBRE C

Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris
avaluables de forma automàtica, degudament signats electrònicament:
1. La proposició econòmica, basada en el preu, d’acord amb el model que
consta a l’ANNEX II del PCAP.
2. Si s’escau, documentació acreditativa de l’adscripció a la prestació del
contracte personal que, a banda dels requisits mínims de capacitació establerts
en aquests plecs, acrediti formació i/o experiència de, com a mínim tres anys,
en la reparació i manteniment de vehicles a motor.
Per a la valoració d’aquest criteri serà necessària l’aportació de la
documentació acreditativa de la qualificació professional i/o de l’experiència.
3. Si s’escau, documentació acreditativa sobre la disposició de l’empresa, per si
mateixa o mitjançant contracte mercantil amb una altre empresa, d’una
plataforma o grua per moure vehicles pesants, o per serveis especials com la
retirada de vehicles cremats, sense rodes, etc, posat a disposició del contracte,
durant tota la seva vigència del mateix i sense cost addicional per la Societat
Municipal Mixta
Per a la valoració d’aquest criteri serà imprescindible acreditar la forma en que
es disposa del vehicle, mitjançant l’aportació del document o documents
corresponents.
4. Si s’escau, documentació acreditativa sobre la disposició de l’empresa, per si
mateixa o mitjançant contracte mercantil amb una altre empresa, d’una segona
grua per donar servei en els moments de major demanda, com ara les festes
locals, posat a disposició del contracte, durant tota la seva vigència del mateix
i sense cost addicional per la Societat Municipal Mixta.
Per a la valoració d’aquest criteri serà imprescindible acreditar la forma en que
es disposa del vehicle, mitjançant l’aportació del document o documents
corresponents.

LOT 2:

SOBRE A

Contindrà la següent documentació administrativa següent, degudament signada
electrònicament, conforme l’art. 140 LCSP:
c) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes per
contractar amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu
únic de contractació (DEUC).
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al Perfil
de Contractant.
d) I una declaració responsable complementària de compliment de les condicions
establertes per contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional,
d’acord amb el model que consta com ANNEX I al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació
exigida quan els hi sigui requerida, i sens perjudici d’allò establert al present Plec
que en resulti contrari.

SOBRE B

Contindrà la documentació relativa a cadascun dels criteris d’adjudicació que
depenguin d’un judici de valor, enumerats a l’apartat 2.5 següent, degudament
signada electrònicament:
ADVERTÈNCIA
La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels
criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica
l’exclusió de la licitació.

SOBRE C

Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris
avaluables de forma automàtica, degudament signats electrònicament:

1. La proposició econòmica, basada en el preu, d’acord amb el model que
consta a l’ANNEX III del PCAP.

2. Si s’escau, documentació acreditativa de l’adscripció a la prestació del
contracte personal que, a banda dels requisits mínims de capacitació establerts
en aquests plecs, acrediti formació i/o experiència de, com a mínim tres anys,
en la reparació i manteniment de vehicles a motor.
Per a la valoració d’aquest criteri serà necessària l’aportació de la
documentació acreditativa de la qualificació professional i/o de l’experiència.
3. Si s’escau, documentació acreditativa sobre la disposició de l’empresa, per si
mateixa o mitjançant contracte mercantil amb una altre empresa, d’una
plataforma o grua per moure vehicles pesants, o per serveis especials com la
retirada de vehicles cremats, sense rodes, etc, posat a disposició del contracte,
durant tota la seva vigència del mateix i sense cost addicional per la Societat
Municipal Mixta
Per a la valoració d’aquest criteri serà imprescindible acreditar la forma en que
es disposa del vehicle, mitjançant l’aportació del document o documents
corresponents.
4. Si s’escau, documentació acreditativa sobre la disposició de l’empresa, per si
mateixa o mitjançant contracte mercantil amb una altre empresa, d’una segona
grua per donar servei en els moments de major demanda, com ara les festes
locals, posat a disposició del contracte, durant tota la seva vigència del mateix
i sense cost addicional per la Societat Municipal Mixta.
Per a la valoració d’aquest criteri serà imprescindible acreditar la forma en que
es disposa del vehicle, mitjançant l’aportació del document o documents
corresponents.
11.- Obertura de proposicions:
1.
2.
3.
4.

Entitat: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Lloc: Ajuntament Esplugues. Salo de Plens
Data: 09/07/2019 a les 10:00 hores. Obertura Sobre B Judici de Valor
Data: La data d’obertura pública del sobre C serà fixada amb posterioritat a la
valoració dels criteris de judici de valor inclosos en el sobreB.

12.- Recurs:
Les persones interessades podran interposar recurs especial en matèria de
contractació en els termes previstos en els article 44 i següents de la LCSP. En
concret, són impugnables els actes i documents administratius enumerats a l’art. 44.2
de la LCSP. El termini dels 15 dies hàbils, computats en els termes de l’art. 50 de la
LCSP i l’òrgan resolutori del Tribunal català de contractes del sector públic.
Contra la desestimació de l’esmentat recurs o un cop transcorregut el termini per
interposar-lo, l’interessat pot interposar directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació de desestimació o
transcurs del termini.
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