Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Serveis Jurídics
Expedient núm.: CO2019005
LP/jt

2. MODEL D’ANUNCI DE FORMALITZACIÓ
Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada:
Contracte de serveis anomenat: “Actuacions de manteniment extraordinàries en arbrat i espais
verds de la ciutat de Sabadell”

ANUNCI
ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE
1) ENTITAT ADJUDICADORA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Sabadell
CIF: P0818600I
Número d’Identificació: 818780001
Adreça: Plaça de Sant Roc, 1, 08201 Sabadell
Tipus de poder adjudicador i activitat exercida: Administració Pública.
És una central de compres o s’utilitza una forma de contractació conjunta: NO
Número de contracte: CO2019005 Ref. 151-2019

2) OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció de l’objecte: La prestació del servei de realització d’actuacions de
manteniment extraordinàries en qualsevol espai verd o carrer arbrat de la ciutat de
Sabadell, segons les condicions establertes al plec de condicions tècniques del
contracte.
b) Establiment d’un acord marc: NO
c) Establiment d’un sistema dinàmic d’adquisició: NO
d) CPV: 77310000-6
e) El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea (en cas afirmatiu identificar el programa): NO
f) Divisió en lots (en cas afirmatiu especificar cada lot): NO

3) TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
a)
b)
c)
d)

Tipologia de contracte: Serveis
Tramitació (ordinària, urgent, emergència): Ordinària
Procediment d’adjudicació: Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.
Justificació en cas de procediment negociat sense publicitat (aquesta informació s’ha
de referir a cada lot): e) Admissió de variants: NO

4) ADJUDICACIÓ (en cas d’existir lots aquesta informació s’ha de facilitar per a cada lot)
a) Criteris utilitzats per l’adjudicació del contracte:
Criteris de valoració
Criteris avaluables mitjançant fórmula
1.

Baixa econòmica

Criteris avaluables mitjançant judici de valor

Fórmula
d’avaluació
Fórmula

Puntuació màxima
60
Puntuació màxima

1

2
3
4

Qualitat i idoneïtat tècnica de la proposta d’execució del servei
Personal, vehicles i mitjans adscrits a la contracta
Millores ambientals
TOTAL

15
15
10
100 punts

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA
1) Baixa econòmica (puntuació màxima 60 punts)
Els licitadors oferiran una baixa global per a tots el preus, sense que sigui possible proposar
baixes diferents entre els preus del pressupost. Com a preu del contracte es considerarà
l'oferta o proposició de l'adjudicatari, expressada en percentatge de baixa, respecte els preus
unitaris assenyalats en l’annex nº 1 del Plec de Condicions Tècniques, sense que això suposi
cap variació en la provisió màxima esmentada del contracte, pel que la baixa econòmica
repercutirà en la possibilitat de realitzar un major nombre d’actuacions i en cap cas en l’import
d’adjudicació del contracte que serà el mateix que l’import de licitació.
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua:

2·Pmax ·Bi Pmax ·Bi2
Pi =
−
2
Bmax
Bmax
On,

Pi
Pmax
Bmax
Bi

Puntuació obtinguda per l’oferta i.
Puntuació màxima (60 punts).
Baixa màxima expressada en percentatge sobre el pressupost de licitació.
Baixa de la oferta i que es valora.

Justificació: el preu és l’element que defineix l’element de l’actuació i per tant un dels
components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu prevista com a requisits
d’adjudicació a l’article 145 de la llei/2017 de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula reparteix la totalitat de la puntuació, donant 0 punts
a les ofertes que no presentin baixa i donant la màxima puntuació a les de major baixa, alhora
que respecta una proporció sense diferències importants entre baixa ofertada i puntuació, però
que serveix per afavorir que les ofertes presentades s’ajustin al preu general del mercat.
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR
2) Qualitat i idoneïtat tècnica de la proposta d’execució del servei (puntuació màxima 15
punts)
Per tal de puntuar aquest criteri els licitadors hauran d’explicar en un màxim de 20 fulls (DIN A4
a una sola cara) les propostes d’organització i execució dels treballs que, al seu criteri, millorin
les condicions de compliment dels objectius de la contracta. La documentació a presentar
constarà d’una memòria explicativa de com es preveu l’execució del servei en aquells aspectes
pràctics que no queden reflectits en el plecs de condicions (resolució d’incidències urgents i
treballs, descripció i localització del local que s’utilitzarà, organització i sistemes de comunicació
i supervisió dels equips de treball, control de qualitat, gestió de residus, acopi de material,...),
així com d’un organigrama gràfic general que permeti de forma clara valorar la organització
prevista per a la realització del servei (especificant el nº màxim d'equips de treball disponibles
en cas de necessitat, on s’inclogui el nº de persones i mitjans que les ocuparan).
DESCRIPCIÓ
Optimització de rendiments

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
3
Es valorarà:

2

•

dels equips de treball

Qualitat en la prestació del
servei

4

Planificació de la prestació
del servei

4

Organització prevista

4

Previsió per atendre imprevistos sense interferir
les tasques en execució
• Supervisió i control dels equips de treball
• Sistema de comunicació amb els equips de
treball
Es valorarà:
• Sistemes de supervisió i control de la qualitat en
la prestació del servei
• Previsió en les actuacions de reg
Es valorarà:
• Previsió execució tasques especialitzades
• Planificació en execució de tasques amb equips
simultanis
Es valorarà:
• Proximitat del centre de treball a la zona de
servei, definida com a distància fins al carrer
Pau Claris, 100 de Sabadell (seu del servei de
Parcs i Jardins i Manteniments)
• Prestacions i capacitat de zona de magatzem,
taller i acopi de materials
• Definició horària i previsió d’ajust en funció de
les necessitats

Justificació del criteri: La proposta d’execució del servei està directament vinculada amb
l’objecte del contracte i es necessari avaluar-la per tal de determinar quina és la millor oferta
presentada, alhora s’ha justificat com s’atorgarà la puntuació en funció de la importància de
cada un dels paràmetres descrits.
3) Personal, vehicles i mitjans a disposició de la contracta (puntuació màxima 15 punts)
Per tal de puntuar aquest criteri els licitadors hauran de complimentar en un màxim de 10 fulls
(DIN A4 a una sola cara) un llistat de tot el personal que podrà estar a disposició de la
contracta en cas de necessitat (indicant categoria i quantitat). S’indicarà també el compromís i
terminis en els que es posarà a disposició del servei el personal necessari per l’execució de les
tasques necessàries, així com els currículums de tècnics i encarregats destinats al servei de la
contracta.
Pel que fa als vehicles i mitjans s’inclourà un llistat de tots ells (indicant tipus, quantitat,
característiques, any d’adquisició i propietat).
DESCRIPCIÓ

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
Personal a disposició del
6
Es valorarà:
servei
• Idoneïtat de categories i especialitats, valorantse que siguin les ajustades a les necessitats del
servei
• Compromís i terminis en que es posarà a
disposició el personal necessari per l’execució
de les tasques. Valorant-se terminis inferiors als
previstos en el plec.
Equip tècnic i encarregat
3
Es valorarà:
• Coneixement específic
• Experiència
Mitjans a disposició del servei
4
Es valorarà:
• Prestacions i tipus dels mitjans proposats
• Disponibilitat dels mitjans
Vehicles a disposició del
2
Es valorarà:
servei
• Prestacions i tipus de vehicles proposats
• Disponibilitat de vehicles

Justificació del criteri: El personal, vehicles i maquinària adscrits al servei està directament
vinculat amb l’objecte del contracte i es necessari avaluar-la per tal de determinar quina és la
millor oferta presentada, alhora que com a criteri de valoració s’ha determinat com s’atorgarà la
puntuació en funció de la importància de cada un dels paràmetres descrits.
3

4) Millores ambientals (puntuació màxima 10 punts)
Per tal de puntuar aquest criteri els licitadors hauran d’especificar en un màxim de 10 fulls (DIN
A4 a una sola cara), les millores ambientals i/o millores en termes de sostenibilitat i reducció
d'emissions de GEH (Gasos d’Efecte Hivernacle) que s’aplicaran i que haurà de ser específic
per la realització d’actuacions extraordinàries de manteniment de Sabadell.
DESCRIPCIÓ

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
Propostes concretes per la
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Es valorarà especialment els vehicles que reuneixin les
següents característiques:
reducció
d’emissions
de
gasos d’efecte hivernacles
• Vehicles de propulsió elèctrica pura o híbrids
(GEH) reduint i/o eliminant el
endollables, vehicles de propulsió híbrida
consum de combustibles
electricitat/gasolina o electricitat/gasoil, vehicles
fòssils, més
enllà dels
de propulsió híbrida endollables amb capacitat
requeriments que estableix el
de tracció elèctrica al 100% mitjançant bateries
plec tècnic
• Vehicles bi o tri-combustibles de gas natural o
gasos liquats del petroli (autogas).

Justificació de la introducció de la millora: Els criteris ambientals estan directament vinculats
amb l’objecte del contracte i es necessari avaluar-los per tal de determinar quina és la millor
oferta presentada pels seus efectes positius sobre el medi ambient, alhora que com a criteri de
valoració s’ha determinat com s’atorgarà la puntuació en funció de la importància de cada un
dels paràmetres descrits.
b) S’aplica una subhasta electrònica: NO
c) Òrgan i data d’adjudicació: La Junta de Govern Local, 29 de juliol de 2019.
d) Número d’Ofertes rebudes: 2
i) Núm. d’ofertes de PIMES: 1
ii) Núm. d’ofertes rebudes d’un altre estat membre o un tercer país:
iii) Núm. d’ofertes rebudes per via electrònica:
e) Identificació del contractista:
− Nom o raó social: AMBITEC, SERVICIOS AMBIENTALES, SAU
− CIF: A65208084
− Adreça: C. Motors, 19, 08040, Barcelona
− Codi NUTS licitador: ES511
− Telèfon: 932238180
− Fax:
− Adreça electrònica de l’adjudicatari: notificaciones.ambitec@sorigue.com
− Adreça d’internet de l’adjudicatari: www.sorigue.com
− Especificar si el licitador és PIME: NO
− Especificar si el licitador és una agrupació d’empreses: NO
f) Detall de l’mport d’adjudicació:
i) Import sense IVA: 100.056,22 €
ii) % d’IVA: 21 %
iii) Import total IVA inclòs: 121.068,03 €
g) Import i % previst de la subcontractació a tercers i identificació dels subcontractistes (si
es coneixen):
Nom contractista
JARDEX
SL
Total

VALLES,

Descripció de la part
a subcontractar
Paviment sauló

Percentatge
Subcontractació
6,7

Import
5.614,00 €
5.614,00 €

5) RECURS:

4

a) Nom de l’òrgan competent en procediment de recurs: Recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Recurs
d’alçada, davant de l’òrgan de contractació, contra el actes de la Mesa de contractació.
b) Adreça dades de contracte: Serveis Jurídics, C. Pau Claris, 100, 08205, Sabadell
c) Telèfon dades de contracte: 937453293
d) Fax dades de contracte: 937453232
e) Adreça electrònica dades de contracte: contractacioespaipublic@ajsabadell.cat
f) Termini per presentar recurs: un mes el recurs d’alçada; 15 dies hàbils el recurs
especial en matèria de contractació.
6) PUBLICITAT:
a) Dates i referències publicacions al DOUE, si s’escau: b) Data d’enviament de l’anunci al DOUE, si s’escau: c) Altres informacions d’interès: -

7) OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a) Departament / Servei: Serveis Jurídics
b) Codi NUTS: ES511
c) Codis NUTS de l’emplaçament principal per les obres i/o codi NUTS del lloc principal
d’entrega o execució per contractes de subministraments i serveis: ES511
d) Telèfons: 937453293
e) Fax: 937453232
f) Adreça electrònica: contractacioespaipublic@ajsabadell.cat
g) Adreça d’internet del Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetai
l&idCap=28279948

8)
INFORMACIÓ
ESPECÍFICA
EN
CAS
DE
CONTRACTES
D’OBRES,
SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS, I ACORDS MARC SUBJECTES A REGULACIÓ
HARMONITZADA, AIXÍ COM SISTEMES DINÀMICS D’ADQUISICIÓ:
En relació a la informació específica sol·licitada a l’art. 336 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, es fan constar les dades següents, de forma addicional a les ja
informades en apartats anteriors del present anunci de formalització:

a) Si s’escau, resultats de la selecció qualitativa i/o reducció del número d’ofertes i de
solucions, de conformitat amb l’establert en la Llei 9/2017 pels procediments restringits,
de licitació amb negociació, de diàleg competitiu i associació per la innovació,
concretament:
i)

b)
c)
d)

e)

f)

Noms dels candidats o licitadors seleccionats i motius que justifiquen la seva
selecció:
ii) Noms dels candidats o licitadors exclosos i els motius que justifiquen la seva
exclusió:
Els motius pels quals s’han rebutjat ofertes considerades anormalment baixes:
Els motius pels quals s’ha escollit l’oferta de l’adjudicatari:
Per procediments de licitació amb negociació i els procediments de diàleg competitiu,
les circumstàncies establertes a l’article 167 i a l’apartat 3 de l’article 172 de la Llei
9/2017 que justifiquen el recurs a aquests procediments:
Pel que respecta als procediments negociats sense publicitat prèvia, les circumstàncies
contemplades a l’article 168 de la Llei 9/2017 que justifiquen el recurs a dit
procediment:
En el seu cas, els motius pels que el poder adjudicador hagi decidit no adjudicar o
celebrar un contracte o acord marc o no hagi renunciat a establir un sistema dinàmic
d’adquisició:

5

g) En el seu cas, els motius pels que s’han utilitzat mitjans de comunicació diferents dels
electrònics per la presentació electrònica d’ofertes:
h) En el seu cas, els conflictes d’interessos detectats i les mesures preses al respecte:
i) En el seu cas, les mesures preses en el marc de l’article 70 de la Llei 9/2017:

El Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Cohesió Territorial,
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme

Jesús Rodríguez Padilla

Firmado por Jesús Rodríguez
Padilla - DNI 34754289R (AUT)
Fecha: 08/11/2019 08:19:15 CET
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