ANUNCI
de Serveis Ambientals de Castelldefels SA, pel qual es fa pública la licitació d'un CONTRACTE DE
SERVEIS DE NETEJA DE LES INSTAL.LACIONS DE SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA i
JARFELS SA (Expedient 0-03/22)
1.- Entitat Adjudicadora
a) Organisme: Serveis Ambientals de Castelldefels SA
b) Número d’identificació: 0805695042
c) Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Neteja - Serveis Ambientals de Castelldefels SA
d) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració Pública
e) Número d'expedient: O-03/22
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Serveis Ambientals de Castelldefels SA
b) Domicili: Passatge de les Caramelles 2
c) Localitat i Codi Postal: Castelldefels (08860)
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936646990
f) Adreça electrònica: contractacio@sac.es
g) Adreça electrònica del Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keywor
d=ca
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 07 de Abril de 2022 a les 23.59 h
3.- Objecte del Contracte
a) Descripció de l'objecte: servei de neteja de les instal·lacions de les societats Serveis Ambientals de
Castelldefels SA i Jarfels SA
b) Admissió de pròrroga: Si, possibilitat d’acordar una (1) pròrroga d’un (1) any de durada
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d'execució: Castelldefels
e) Durada del contracte: un (1) any
f) Codi CPV: 90911000-6
4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
d) Harmonitzat: No
e) S’aplica un Acord Marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
5.- Pressupost Base de la Licitació (IVA inclòs): 83.108,85 euros
6.- Valor Estimat del Contracte (IVA exclòs): 151.107,00 euros
7.- Admissió de variants: No

8.- Garanties
Provisional: No
Definitiva: Si
9.- Requisits específics de l’empresa licitadora
Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència econòmica i tècnica
que tot seguit s’indiquen, bé a través dels mitjans d’acreditació descrits endavant, o bé
alternativament mitjançant la classificació següent:
GRUP
SUBGRUP
CATEGORIA

U
1 - Serveis de Neteja
2

Si s’acredita la classificació, no es necessària la presentació de la documentació acreditativa de la
solvència exigida.
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, les condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la
solvència econòmica i financera a complir per les empreses licitadores son les següents:
A. Disposar de la solvència econòmica
El volum anual de negocis de l’empresa licitadora, referit a l'any de major volum de negoci dels tres
últims conclosos, haurà de ser, com a mínim, de 226.660,50 euros. Aquest import, de conformitat
amb l’article 87 de la LSCP, resulta d’aplicar un factor 1.5 al Valor Estimat del Contracte
En el cas d'empreses constituïdes com a societat, s'acreditarà mitjançant còpies dels comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o el registre oficial en el que hagi d'estar inscrit,
acompanyat del justificant conforme s'han dipositat aquests comptes.
En el cas d'empresaris que siguin persones físiques no inscrits en el Registre Mercantil, el volum anual
de negoci s’acreditarà mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
B. Solvència professional o tècnica
L’empresa licitadora, com a mínim, ha d’haver efectuat en els tres darrers anys tres (3) serveis de la
mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte l’import anual acumulat
dels quals, en l’any de major execució, haurà de ser igual o superior a 48.079,50 euros. Aquest import,
de conformitat amb l’article 90.2 de la LSCP, resulta d’aplicar un factor 0.70 a la anualitat mitjana del
contracte (IVA inclòs).
Els serveis efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
s’acreditarà mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de
la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l’Òrgan de Contractació
l’autoritat competent.

10.- Criteris d’adjudicació
L’únic criteri a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació cost eficàcia,
serà el preu.
La puntuació que s’atorgui a l’oferta econòmica dels licitadors es calcularà segons la fórmula següent:
PUNTUACIÓ EMPRESA X = (OFERTA MÉS AVANTATJOSA * 100) / OFERTA EMPRESA X
En tot cas, Serveis Ambientals de Castelldefels SA es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació cost-eficàcia d’acord amb els
criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 de la LCSP.
11.- Condicions particulars per l’execució del contracte: les que s’indiquen al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques
12.- Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
13.- ACP (Acord sobre Contractació Pública) aplicable al contracte: No
14.- Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: fins el dia 7 d’abril de 2022 a les 23.59 h
Modalitat de presentació de les ofertes: mitjans electrònics / sobre digital
Documentació a presentar: la que s’indica al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques
15.- Obertura de proposicions (Sobre A)
Entitat: Serveis Ambientals de Castelldefels SA
Lloc: Passatge de les Caramelles, 2 (08860) Castelldefels
Data i hora de l’obertura de sobres11/04/2022, a les 12:00 h
16.- Idiomes per a redactar les ofertes o fer sol·licituds: català o castellà
17.- Altres informacions: les que s’indiquen al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec
de Prescripcions Tècniques

Castelldefels, 23 de març de 2022

Gerent

