UT DE CONTRACTACIÓ I COMPRES
A efectes de notificació em plau transcriure-li a continuació el següent Decret
número 866, de data 4 de setembre de 2020:
“Resolució d’Alcaldia
Assumpte: Acord de classificació i requeriment de documentació prèvia del contracte
de servei de control integrat de plagues en l'àmbit ambiental: desratització,
desinsectació i desinfecció d'edificis i dependències municipals (CONT2000005)
Departament Impulsor: Regidoria de Serveis Generals
VISTA la convocatòria del procediment obert amb varis criteris a l’ampara de
l’article 156 a 158 de la LCSP 2017, iniciada pe acord de junta de govern local de
data 16 de juny de 2020 , per adjudicar el contracte de serveis de control integrat
de plagues en l’àmbit ambiental: desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis
i dependències municipals de Castellar del Vallès (ref. CONT2000005).
VIST que l’anunci de la licitació es va publicar al perfil del contractant el 23 de juny
de 2020.
ATÈS que és un contracte de serveis de l’article 17 de la LCSP
ATÈS que el pressupost base de licitació (despesa màxima estimada ) és de
48.099,18€ IVA exclòs , i 58.200,00€ (IVA inclòs) per als dos anys d’execució del
contracte,
ATES que el valor estimat del contracte és de 105.818,20€ (IVA exclòs) d’acord
amb l’article 101 de la LCSP.
ATÈS que la licitació es fa per procediment obert, no subjecte a regulació
harmonitzada, amb varis criteris d’adjudicació, a l’empara dels articles
22.b)131,156 i 158 de la LCSP .
ATÈS les empreses que s’han presentat dins del termini i horari límit d’admissió i en
la forma exigida:
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1.- EZSA SANIDAD AMBIENTAL, SL B09321928
2.- DISET CONTROL DE PLAGAS, SL B67223552
ATES que en data 14 de juliol de 2020 la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació general [SOBRE A] , presentada pels licitadors i
seguidament es va fer obertura del SOBRE [ B] que contenia la documentació a
valorar mitjançant criteris d’adjudicació basats en judici de valor.
ATÈS que en data 21 de juliol de 2020, la mesa de contractació va procedir a donar
compte del resultat de la valoració de la documentació a valorar mitjançant criteris
d’adjudicació basats en judici de valor, segons informe tècnic emès pel cap de
Salut, de data 17 de juliol de 2020, i seguidament es va fer l’obertura del SOBRE
[C] que contenia la documentació a valorar mitjançant criteris d’adjudicació de
quantificació automàtica.
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ATES que en data 31 de juliol de 2020, la mesa de contractació ha procedit a donar
compte de l’informe final de valoració, emès el cap de Salut en data 30 de juliol de
2020, i s’ha fet la proposta d’adjudicació a favor de DISET CONTROL DE PLAGAS,
SL.
ATES el que disposen els articles 107 i 150 de la LCSP i la clàusula quinzena del
plec en relació a la garantia definitiva i al requeriment que s’ha de fer a l’empresa
proposada com a adjudicatària.
VIST que s’ha de constituir una garantia definitiva del 5% del pressupost base de
licitació corresponent a la despesa màxima estimada de 48.099,18 € IVA EXCLÒS,
segons el que disposa l’article 107.3 de la LCSP i l’apartat L del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives particulars.
VIST que és la Junta de Govern Local l’òrgan competent per la licitació del present
contracte, segons ve establert en el decret d’Alcaldia núm. 735/2019 de 17 de
juny, de delegació de competències. No obstant, tractant-se d’actes tràmit, i per la
conveniència que no es demori fins a la propera junta i per ser mes àgils en la
tramitació d’aquest expedient, procedeix l’avocació puntual per part de l’Alcaldia de
la competència delegada en exercici de la seva facultat prevista a l’article 10 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, sobre Règim jurídic del Sector Públic, en relació a
l’avocació de competències delegades.
De conformitat amb els preceptes esmentats, en exercici de les atribucions que
confereix a l’alcalde, la disposició addicional tercera de la LCS.
Aquesta alcaldia, HA RESOLT:
PRIMER.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local en matèria
de contractació administrativa en relació a al contracte administratiu de serveis” de
control integrat de plagues en l’àmbit ambiental: desratització, desinsectació i
desinfecció d’edificis i dependències municipals de Castellar del Vallès (ref.
CONT2000005) per aprovar la classificació i posterior requeriment al primer
classificat.
SEGON.- Aprovar la classificació per ordre decreixent de la puntuació obtinguda
per les proposicions presentades, d’acord amb els criteris establerts al Plec de
clàusules administratives en el seu Annex 4, de conformitat amb la proposta
realitzada per la Mesa de contractació i l’informe tècnic que servei de base per a la
proposta, de la següent manera
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TERCER.- Requerir al Sr. Ismael Díaz, en representació de DISET CONTROL DE
PLAGAS, SL perquè en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des del
següent a la notificació de la present resolució presenti la documentació següent:
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1.- la documentació que consta relacionada a la clàusula quinzena del plec de
clàusules administratives particulars :
- Certificat de les obligacions tributàries i de la Tresoreria de la Seguretat
social actualitzat.
- La garantia definitiva del 5% del pressupost de licitació (IVA exclòs) per un
import de 2.404,96€
- Titulació professional de la persona responsable tècnica i del personal del
tractament DDD d’acord amb l’apartat J del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives.
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’ha
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb
l’article 76.2 de la LCSP
- Relació nominal de treballadors/es (RNT) del personal adscrit al contracte
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en
el termini assenyalat, o bé, en el termini per esmenar que doni la mesa de
contractació, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta.
QUART.- Indicar al licitador seleccionat que els corresponents certificats poden ser
expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, presentats al SAC,
mitjançant instància, o bé, autoritzar-ne a l’Ajuntament per obtenir de forma
directa l’acreditació d’aquestes obligacions. La garantia cal dipositar a la Tresoreria
municipal i una còpia del resguard del dipòsit adjuntar-la a la instància
documentació referida. La presentació de la documentació és telemàtica mitjançant
la seu electrònica de www.castellarvalles.cat, o en el següent enllaç :
https://seu.castellarvalles.cat/33033/tramit/165/
CINQUÈ- Informar a tots els licitadors. Tot indicant que contra aquest decret no
procedeix interposar cap tipus de recurs, atès que es tracta d’un acte de tràmit no
qualificat. ”
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Signat digitalment en la data que consta en la signatura.
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