ANUNCI
De FUNERÀRIA DE TERRASSA SAU, pel qual es fa pública la licitació del contracte de
serveis de manteniment de la jardineria i neteja exterior del Complex Funerari Municipal
de Terrassa (exp.32-21).
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Funerària de Terrassa, SAU
CIF: A08196370
Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació
Tipus de poder adjudicador: Societat mercantil local
Número d’expedient: 32-21.
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2. Obtenció de la documentació i informació
f)
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat: Funerària de Terrassa, SAU
Domicili: Carretera de Montcada, 789
Localitat i codi postal: Terrassa, 08227
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 93 786 94 00
Adreça electrònica: contractació-funeraria@terrassa.cat

f) Adreça d’internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&idCap=11562151
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: A través del perfil de contractant l’òrgan
de contractació facilitarà a tots els interessats en el procediment de licitació, a tot tardar 6
dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, la informació addicional
sobre els plecs i altre documentació complementària que aquests sol·licitin fins a la data
límit de recepció d'ofertes, a condició que l’hagin demanat al menys 12 dies abans del
transcurs del termini de presentació de les proposicions.
3. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte del contracte: L’objecte del contracte és el servei de manteniment
de la jardineria i neteja exterior del Complex Funerari Municipal de Terrassa, i promovent
al mateix temps, l’ocupació de persones amb discapacitat.
b) Reserva: Sí, és un contracte reservat a Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social
(CETIS)
c) Admissió de pròrroga: Sí. El contracte es podrà prorrogar anualment, fins un màxim de 2
anys més.
d) Divisió en lots i número de lots: Hi ha 2 lots. Els dos lots estan reservats a CETIS
e) Lloc d’execució: Terrassa
f) Termini d’execució: 2 anys
g) Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No
h) CPV: 77311000-3 – Serveis de manteniment de jardins i parcs.
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4. Tramitació i procediment:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tipus d’expedient: Obres
Tramitació: Anticipada
Procediment: Obert
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No
Contracte harmonitzat: Sí.

5. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte.
a) Pressupost de licitació: 421.095,80 €, IVA inclòs del 21%.
b) Valor estimat del contracte: 696.026,12 €, sense IVA.
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6. Admissió de variants: No
7. Garanties
a) Provisional: No
b) Definitiva: No
8. Requisits específics del contractista
De conformitat amb l’article 66 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per
participar en aquest procediment les empreses licitadores hauran de tenir la personalitat
jurídica i capacitat d’obrar per ser adjudicatàries d’aquesta contractació.
Únicament podran optar a l’adjudicació dels lots amb els quals es divideix l’objecte del
contracte aquells operadors econòmics que siguin Centres Especials de Treball d’Iniciativa
Social, de conformitat amb el previst a la disposició addicional 4a de la LCSP en relació amb
el previst a la Disposició Final 14ª de la mateixa Llei.
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) acreditarà, a tenor d’allò en ell
reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari pel que fa a la seva
personalitat i capacitat d’obrar.
a) Classificació: No obligatòria. Tanmateix , les empreses que acreditin tenir la següent
classificació, queden eximides de demostrar la seva solvència tècnica i econòmica, d’acord
amb el previst a l’art.77 LCSP. En aquest procediment, si es licita únicament a un lot la
classificació és Grup O Subgrup 6 Categoria 1. Si un mateix licitador presenta oferta per
els dos lots, la classificació és: Grup O Subgrup 6 Categoria 2.
b) Solvència:
b.1) Solvència econòmica i financera:
Les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera, mitjançant el
volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims exercicis anteriors a la data
de presentació de les proposicions o en funció a les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresa per un import de:
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-

Si només s’opta al LOT1: 245.611,50 €
Si només s’opta al LOT 2: 102.401,56 €
Si s’opten als dos lots: 348.013,06 €

El requeriment de solvència econòmica i financera té caràcter selectiu.
La solvència econòmica i financera s’acredita pels següents mitjans:
-

Per acreditar documentalment aquesta circumstància el licitador proposat com adjudicatari
haurà d’aportar els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresa
estigués inscrita en aquest registre, i en cas contrari, pels comptes anuals dipositats en el
registre oficial on hagués estat inscrit.
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Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual
de negocis mitjançant els llibres d’inventari i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

b.2) Solvència professional o tècnica:
La solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha d’acreditar pels mitjans següents:
a) Haver realitzat serveis o treballs de la mateixa o similar naturalesa als que constitueixen
l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els últims tres anys, per un import mínim
de:
-

En el LOT 1: per un import mínim de 171.928,05 €, IVA exclòs.
En el LOT 2: per un import mínim de 71.681,09 €, IVA exclòs.
Si s’opten al dos lots s’exigirà un import mínim de 243.609,14 €, IVA exclòs.

El requeriment de solvència tècnica o professional té caràcter selectiu.
La solvència tècnica dels empresaris s'acreditarà per la presentació d’una declaració on es
relacionin els principals serveis o treballs realitzats executats durant els últims tres anys, en la qual
s’ha d’indicar l’import, dates i destinatari públic o privat de cadascun dels contractes. Quan
l’empresari sigui requerit pels serveis de l’òrgan de contractació, els serveis o treballs efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari
acompanyada dels documents obrants en poder del mateix que acreditin la realització de la
prestació.
9. Criteris d’adjudicació: Es recullen i detallen a la clàusula 15 del PCAP. Són iguals en els
dos lots, amb l’excepció del compromís d’hores de formació del personal adscrit a l’execució
del contracte, que varia del lot 1 al lot 2. Màxim total de punts: 100.
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9.1 Criteris automàtics, fins a 60 punts:
•
•
•

Mitjans mecànics. Fins a 10 punts.
Compromís de formació del personal. Fins a 10 punts.
Oferta econòmica. Fins a 40 punts.

9.2 Criteris quina valoració depèn d’un judici de valor, fins a 40 punts:
Els licitadors necessàriament han de presentar una Memòria Tècnica del Servei relativa al lot per
al qual optin i indicant de forma clara el lot al que es refereixi dita memòria .Aquesta memòria
s’incorporarà en el sobre 2, s’estructurarà en dos blocs, un primer relatiu a la proposta
d’organització del servei, el qual a la seva vegada es dividirà en dos apartats, un primer referent
al pla de manteniment anual, i un segon relatiu a l’organització del servei.
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El segon bloc farà referència a la implementació de la gestió integrada i control biològic de plagues.
D’acord amb la previsió de l’art.146.3 LCSP es defineixen les següents fases de valoració: les
memòries tècniques que en el seu conjunt siguin inferiors a una puntuació de 20 punts en la fase
de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, no passaran a la
següent fase de valoració de criteris automàtics.
•
•
•

Pla de manteniment anual. Fins a 15 punts.
Organització del servei. Fins a 15 punts.
Implementació de Gestió Integrada i Control Biològic de Plagues. Fins a 10 punts.

10. Condicions particulars per a l’execució del Contracte: clàusula 22a. PCAP
11. Presentació de les ofertes
a) Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 19-11-2021
b) Data límit: El termini per a la presentació de proposicions és de 35 dies naturals, comptats
des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió
Europea. En cas de que finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia hàbil
següent. La presentació de les ofertes per mig de la plataforma electrònica de licitació
PIXELWARE es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. L’últim
dia de termini serà el trenta-cinquè dia natural a les 14:00 hores.
c) Presentació d’ofertes:
b.1) Presentació Electrònica:
https://portalcontractacio.terrassa.cat/.
Accés directa a Funerària de Terrassa: https://portalcontractacio.terrassa.cat/site/460816
b.2) Link de suport als licitador.
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
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12. Obertura de proposicions
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a) Entitat: Funerària de Terrassa SAU
b) Lloc: L’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació
s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics, a través de la plataforma PIXELWARE.

Xavi Munt Erausquin,
Gerent de Funerària de Terrassa SAU
Terrassa, 19-11-2021
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