ANUNCI
De MP Serveis Municipals de Roses, SA pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de serveis (exp. R01/2022)
-1
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora
Organisme: MP Serveis Municipals de Roses, SA.
Número d’identificació: 1715235025.
Dependència que tramita l'expedient: MP Serveis Municipals de
Roses, SA
d) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració
Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador:
Manteniment i conservació dels espais verds, enllumenat i via
pública del municipi de Roses.
f) Número d'expedient: R02/2022
-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: MP Serveis Municipals de Roses, SA.
Domicili: Cap Norfeu, 61-63, baixos.
Localitat i codi postal: Roses CP: 17480.
Codi NUTS: ES512
Telèfon: 972256017.
Adreça electrònica: rosersa@roses.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/rosersa

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Tota la
documentació i informació està disponible en el Perfil del
contractant
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres laborables, de 8:00
a 14:00 hores.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contractació del servei de
manteniment i actualització de la senyalització viària
mitjançant el pintat i repintat d’alguns elements de la
senyalització de codi horitzontal de la vila de Roses.
b) Admissió de pròrroga: Sí (dos anys.
c) Divisió en lots i nombre de lots/ d’unitats: No.
d) Lloc d'execució: Roses
e) Termini d'execució: 2 anys
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 45233221-4 Treballs de pintura de la superfície de
la calçada
h) Codi NUTS: ES512
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a)
b)
c)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert simplificat

e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) a) Pressupost base de licitació: 40.000,00 €, exempts d’IVA
b) b) Valor estimat del contracte: 80.000,00 €
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 2,5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.
-8 Requisits específics del contractista
Classificació: Grup O, subgrup 2, categoria 1 o superior
(opcional)
Solvència: Els licitadors per a ser admesos a la licitació
hauran d’acreditar disposar de la solvència econòmica i
financera i tècnica i professional següent:
A) Solvència econòmica i financera.
Tenir un volum global de negocis per import igual o superior
a 20.000 €, en el compte de pèrdues i guanys de qualsevol dels
tres últims exercicis comptables aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil o oficial que correspongui.
B) Solvència tècnica i professional per a l’execució del
contracte.
Haver realitzat en els últims tres anys un mínim de DOS
contractes de treballs de pintura de la senyalització viària
horitzontal i s’haurà d’acreditar que l’import anual acumulat
de l’any de major execució és igual o superior a 15.000 €.
Per determinar la correspondència entre els serveis
acreditats i els de l’objecte del contracte s’atendrà al grup
i subgrup de classificació al qual pertanyen.
-9 Criteris d’adjudicació:
Diversos criteris, tots avaluables automàticament:
1.- Descompte general sobre tots els preus unitaris que
consten a l’apartat 17 del PPT: 70 punts.
Càlcul: S’aplicarà el descompte general ofertat per cada
licitador al preu base de licitació, obtenint-se un valor
resultant (VRi) de cada oferta. L’oferta amb el valor

resultant més baix (VRmin) obtindrà una puntuació de 70 punts.
Per obtenir la puntuació (Pi) de la resta d’ofertes s’aplicarà
la següent fórmula:
Pi=(VRmin / VRi) x 70
2.- Reducció del termini d’inici dels encàrrecs ordinaris a
14 dies naturals: 10 punts
3.Reducció
del
termini
d’inici
dels
extraordinaris a 7 dies naturals: 10 punts.

encàrrecs

4.- Control de Qualitat (10 punts)
Assumir el cost dels següents assaigs realitzats per un
laboratori extern homologat (aquests assaigs s’han de fer un
cop cada any): 10 punts
5 ut Determinació de la dosificació de pintura i
microesferes
sobre
pel·lícula
aplicada
en
xapes
metàl·liques segons UNE 135274:2010
5 ut Determinació del coeficient de retroreflexió d’una
marca vial en servei, segons UNE-EN1436:1998 + UNE-EN
1436/A1
5 ut Resistència al lliscament (STR) d’una marca de vial
en servei segons UNE-EN 1436
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
S’estableixen
següents:

com

obligacions

contractuals

essencials

les

- Mesures de caràcter ambiental
Fer una correcta gestió mediambiental en l’execució del
contracte, prenent les mesures necessàries per minimitzar els
impactes que aquest pugui ocasionar en l’entorn (com ara fer una
correcta gestió dels residus i dels embalatges i altres mesures
que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la
legislació vigent.
- Altres condicions especials
Tenir subscrita i en vigor durant tota la durada del contracte
les assegurança de responsabilitat civil i empresarial, d'un
capital cobert mínim de 300.000 €.
El compliment dels terminis parcials i total de les feines
establertes en el contracte.
El contractista està obligat a presentar la documentació
acreditativa
del compliment d’aquest requisits, quan sigui

requerit.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? No
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des del
dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en
el Perfil del contractant de ROSERSA.
b) Documentació que cal presentar: SOBRE ÚNIC.(clàusula 9 del
PCAP)
c) Presentació d’ofertes: Els licitadors prepararan la
documentació requerida i la presentaran mitjançant l’eina de
Sobre Digital disponible a l’adreça web del Perfil del
contractant de ROSERSA.
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/rosersa
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: MP Serveis Municipals de Roses, SA.
b) Lloc: S’anunciarà al perfil del contractant.
c) Data: S’anunciarà al perfil del contractant.
d) Hora: S’anunciarà al perfil del contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte és
públic.
-15 Despeses d'anunci: No en té.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Català i
castellà.
-17 Recurs d’acord amb l’establert a la clàusula 39a del PCAP.
-18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea: No

El gerent

