Ajuntament de Begur

ANUNCI de convocatòria de licitació per a la contractació de serveis de prevenció,
vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Begur (Exp.442/2020).
ANUNCI

1. Entitat adjudicadora, dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
Organisme: Ajuntament de Begur.
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Ajuntament de Begur
2. Adreça: Plaça de l’Església,8
3. Localitat i codi postal: Begur – 17255
4. Telèfon – fax : 972.62.40.20 - 972.62.35.88
5. Adreça de correu electrònic: contractacio@begur.cat
Perfil de contractant: S’hi pot accedir des del web de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la següent URL:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=begur&idCap=2867754&ambit=5&
o bé des del web de l’Ajuntament de Begur (enllaç directe a la Plataforma):
https://begur.cat - Oficina Virtual - Perfil de Contractant - Contractació Pública.
Data límit d’obtenció de documentació i informació: últim dia/hora del termini de
presentació d’ofertes.
Número d’expedient: 442/2020
2.Objecte del contracte:
Tipus: serveis
Descripció: L’objectiu d’aquest contracte és garantir les condicions de seguretat de
les persones durant la temporada de bany. L’objecte inclou les següents tasques
principals: servei d’informació als usuaris; vigilància de les platges; salvament i
socorrisme; servei per evitar la pèrdua de nens; comprovació d’abocaments i altres
incidències ambientals a les platges; col·laboracions amb l’Ajuntament i cobertura
d’esdeveniments extraordinaris dins i fora de l’horari de servei; entre d’altres, tal i com
es defineix en el Plec de prescripcions tècniques.
Codis CPV:
2332000-7 - Serveis de platges.
79714000-2 – Serveis de vigilància.
75252000-7 - Serveis de rescat.
63725000-7 – Serveis de salvament i de posada a flotació
Divisió per lots: No
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Begur, en sessió duta a terme el dia 10 de
març de 2020, va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques, del procediment obert, que ha de regir la contractació subjecte
a regulació harmonitzada, de serveis de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme de
les platges de Begur, i l’obertura de la corresponent convocatòria de la licitació, d’acord
amb el que disposen els articles 135 i 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer, en els termes que s’indiquen tot seguit:

Lloc d’execució: Platges del terme municipal de Begur.
Termini d’execució: 1 any (a executar durant la temporada d’estiu 2020)
Admissió de pròrroga: Sí; s’admeten fins a quatre pròrrogues anuals.
Durada màxima del contracte: 5 anys
3.Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma d’adjudicació: pluralitat de criteris d’adjudicació.
Subhasta electrònica: no.
Criteris d’adjudicació:
1. Criteris quantificables automàticament (sobre C)

Puntuació màxima

1/ Proposta econòmica
2/ Proposta de millores
3/ Criteri de sostenibilitat ambiental
2. Criteri qualitatiu, quantificable a través d’un judici de valor
(sobre B)
Memòria tècnica

20 punts
25 punts
5 punts
Puntuació màxima

TOTAL

50 punts

50 punts
100 punts

Possibilitat de recurs especial: Sí
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: Sí
4.Valor estimat del contracte: 486.577,75 €
5.Pressupost base de licitació: 102.850,00 € (Iva inclòs)

7.Requisits específics del contractista
Solvència econòmica i financera:
a) Es requereix comptar amb un volum anual de negocis, en l’àmbit a què es
refereix el contracte, igual o superior a 100.000€ (cent mil euros), referit a l’any
de major volum de negoci dels tres últims anys conclosos.
b) Es requereix l’existència d’un contracte que asseguri la indemnització per
riscos professionals del licitador, corresponents als serveis que constitueixen la
prestació objecte del contracte, amb un capital mínim assegurat de 300.000,00
euros (tres-cents mil euros).
Solvència tècnica i professional:
a) Experiència en prestacions del mateix tipus o naturalesa a les de l’objecte del
contracte en els darrers tres anys.
b) Estar en disposició dels següents certificats de gestió ambiental: Certificat ISO
14001; o bé, Certificat de Sistema de Gestió Ambiental (EMAS).
Classificació: No s’exigeix classificació (art.77.1.b) LCSP), sinó estar en possessió de
la solvència financera i tècnica, conforme a allò previst en el PCAP.
Altres requisits específics: segons Plecs administratiu i tècnic.
Contracte reservat: no.
8.Presentació d’ofertes.
Data límit de presentació: trenta-cinc dies naturals, comptats a partir de l’endemà de
l’enviament a l’oficina de Publicacions de la Unió Europea de l’anunci de licitació.
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6.Garanties exigides:
Provisional: No s’exigeix.
Definitiva: Sí s’exigeix (5% de l’import d’adjudicació)

L’enviament referit es va efectuar el 12 de març de 2020, i la publicació va ser
realitzada en data 16 de març de 2020.
En cas que la data d’acabament de la presentació esdevingui en un dia inhàbil, l’últim
per a la presentació de les ofertes passarà a ser el següent dia hàbil (a la mateixa hora
establerta).
Es presentaran tres sobres: el sobre “A”, el sobre “B” i el sobre “C”, els quals
contindran la documentació i informació expressada en la clàusula 11.10 del PCAP,
seguint els models dels annexes.
Modalitat de presentació: exclusivament de forma electrònica, a través de l’Eina
Sobre Digital 2.0 de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Admissió de variants: No.
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3
mesos.
9.Obertura d’ofertes:
D’acord amb la clàusula 14.2 del PCAP, l’obertura dels sobres B (acte no públic) i C
(acte públic) es realitzarà amb posterioritat a l’obertura del sobre A (acte no públic), en
la data i hora que resultin indicades en la convocatòria de licitació del Perfil del
contractant de l’ajuntament de Begur, allotjat a la Plataforma de serveis de contractació
pública.
En el cas de variació del dia d’obertura es comunicarà prèviament als licitadors
presentats, a través del correu electrònic indicat a la documentació presentada i/o a
través del perfil del contractant de l’Ajuntament.
10.Altres informacions: les que consten al PCAP.
11. TERMINIS - AVÍS IMPORTANT:
D’acord amb la disposició addicional tercera del Real Decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19, es SUSPENEN els terminis per a la tramitació dels
procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en
el moment en què perdi vigència real decret, o en el seu cas, les pròrrogues del
mateix.
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BEGUR, document signat electrònicament.
L’ALCALDESSA,
Maite Selva Huertas

