Expedient Núm.: CONT2000005
Informe dels Serveis Tècnics
Procediment: Obert ordinari
Assumpte: Servei de control integrat de plagues en l’àmbit ambiental: desratització,
desinsectació i desinfecció d’edificis i dependències municipals de Castellar del Vallès.
Naturalesa de l’informe: [ ] Esborrany [ ] Provisional [X] Definitiu
Documento signat per: El Cap de la Unitat de Salut, Joan Elvira.
En Joan Elvira Jorba, com a Cap de la Unitat de Salut, realitza el següent
INFORME TÈCNIC
Tipus de contracte: Serveis.
Subtipus de contracte: Servei de control integrat de plagues en l’àmbit ambiental:
desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis i dependències municipals de Castellar
del Vallès.
Procediment de licitació: Obert ordinari.
Tramitació expedient: Ordinari.
Objecte del contracte: Prestació del servei de control integrat de plagues en l’àmbit
ambiental: desratització (prevenció, control i eliminació de rosegadors (rates i ratolins),
desinsectació (prevenció, control i eliminació d’artròpodes (insectes1 i aràcnids2) i
desinfecció (prevenció, control i eliminació de fongs i bacteris (excepte Legionel·la)
d’edificis i dependències municipals sota la competència de l'Ajuntament de Castellar del
Vallès. El servei inclou actuacions / intervencions (inspeccions i tractaments) periòdiques
(fixes) i puntuals (variables).
1

Insectes: Coleòpters (escarabats, corcs de la fusta); Dictiòpters (paneroles, tèrmits);
Dípters (mosquits); Himenòpters (abelles, vespes, formigues); Sifonàpters (puces);
Hemípters (xinxes); Zygentoma (peixets de plata).
2

Aràcnids: Aranèids (Aranyes), Acarins (Àcars, Paparres)

CPV: 90922000-6 (serveis de control de plagues), 90923000-3 (serveis de
desratització), 90921000-9 (serveis de desinfecció i extermini), 90920000-2 (serveis
d’higienització d’instal·lacions, 90924000-0 (serveis de fumigació).
Divisió objecte contracte en lots:
No hi haurà divisió en Lots.
La realització independent de les prestacions compreses en l’objecte del contracte
dificultarien la coordinació tècnica pel que fa a la gestió dels edificis i dependències
municipals que són instal·lacions que estan en funcionament de manera permanent amb
usuaris.
Necessitats i/o obligacions de l’administració a cobrir amb el contracte: En
compliment de la llei 18/2009, de salut pública de Catalunya, i altres normatives en
relació al control integrat de plagues, als productes biocides, i a la prevenció de riscos

laborals, l’Ajuntament ha de disposar d’un programa de control integrat de plagues
anual, amb actuacions continuades en instal·lacions i edificis municipals amb l’objectiu de
mantenir la població de rosegadors i de determinats artròpodes, fongs i bacteris dins els
llindars de tolerància.
Tanmateix, com que l’Ajuntament no disposa de mitjans personals i materials per dur a
terme aquesta tasca, és fa necessari contractar una empresa per a aquests treballs.
Normativa bàsica vigent:
Sobre salut pública:
- Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de Salut Pública.
- Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública.
Sobre reglamentació tecnicosanitària (fabricació, comercialització, ús, capacitació i
registres oficials) de plaguicides d’ús ambiental:
- Ordre PRE/1293/2013 de 4 de juliol, per la qual es modifica l’annex I del Reial decret
1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre,
autorització i comercialització de biocides.
- Reglament (UE) núm. 528/2012/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig
de 2012, relatiu a la comercialització i l’ús dels biocides.
- Reial decret 1090/2010 de 3 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret
1054/2002, d'11 d' octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre,
autorització i comercialització de biocides.
- Reial decret 830/2010 de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la
capacitació per a realitzar tractaments amb biocides.
- Decret 205/2008, de 14 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 447/2004, de 30 de
novembre, pel qual es crea la Comissió interdepartamental en matèria de plaguicides i
biocides.
- Ordre SCO/3269/2006 de 13 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases per a la
inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis biocides.
- Decret 447/2004, de 30 de novembre, pel qual es crea la Comissió interdepartamental
en matèria de plaguicides i biocides.
- Reial decret 1054/2002 , d'11 d' octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al
registre, autorització i comercialització de biocides.
- Decret 149/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre oficial d'establiments i
serveis plaguicides.
- Reial decret 443/1994 d’11 de març, pel qual es modifica la Reglamentació
tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.
- Reial decret 162/1991 de 8 de febrer, pel qual es modifica la Reglamentació
tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.
- Reial Decret 3349/1983 (BOE de 22 de gener de 1984), pel qual s'aprova la
reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de
plaguicides.
Sobre residus:
- Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de
gestió dels residus a Catalunya.
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Sobre procediment administratiu i contractació:
- Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP)
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

- Resolució de 14 de juny de 2013, de la Direcció General de Treball, per la que es
registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector de desinfecció, desinsectació i
desratització (codi de conveni n.º 99007605011992).
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Durada del contracte: La durada inicial del contracte és de dos anys, amb la possibilitat
de realitzar-se dues pròrrogues d’un any cadascuna. El termini màxim de durada del
contracte és de quatre anys incloses les pròrrogues.
Modificació del contracte: El present contracte podrà ser modificat per raons d’interès
públic, amb un augment màxim del 10% del seu preu (incloses les pròrrogues) en el
següents casos:
- l’augment del nombre d’edificis i dependències municipals subjectes a control integrat
de plagues.
- l’ampliació de la superfície construïda en els edificis i dependències municipals subjectes
a control integrat de plagues.
- l’augment de demandes ciutadanes del servei no previstes com a conseqüència del
possible increment d’incidències observat en els darrers anys.
Valor estimat del contracte (VEC): 105.818,20 euros, d’acord amb el següent detall:
Import del
contracte
(2 anys)
(IVA
exclòs):
Part fixa
(actuacions
periòdiques i
43.140,50
puntuals DDD
€
excepte per
corcs, tèrmits i
fongs
podridura)
Part variable
(actuacions
periòdiques i
puntuals
4.958,68 €
específiques per
corcs, tèrmits i
fongs
podridura)3
48.099,18
TOTAL
€
(3)

Import
Import
Import
corresponent corresponent corresponent
a primera
a primera
a eventual
pròrroga
pròrroga
modificació
del contracte del contracte del contracte
(1 anys) (IVA (1 anys) (IVA (10 %) (IVA
exclòs)::
exclòs)::
exclòs):

Total VEC
(IVA exclòs)

21.570,25 €

21.570,25 €

8.628,10 €

94.909,10 €

2.479,34 €

2.479,34 €

991,74 €

10.909,10 €

24.049,59 €

24.049,59 €

9.619,84 €

105.818,20 €

Aquests imports són màxims i l’Ajuntament no s’obliga a exhaurir-los.

Pressupost de licitació: 58.200,00 euros (inclòs l’IVA), pels dos anys d’execució del
contracte, d’acord amb el següent detall:

Part fixa
(actuacions periòdiques i
puntuals DDD excepte per
corcs,
tèrmits
i
fongs
podridura)
Part variable
(actuacions periòdiques i
puntuals corcs, tèrmits i
fongs podridura i tèrmits)3
TOTAL
(3)

Import sense
IVA (2 anys):

IVA (21%)
(2 anys):

TOTAL (IVA
inclòs) (2 anys):

43.140,50 €

9.059,50 €

52.200,00 €

4.958,68 €

1.041,32 €

6.000,00 €

48.099,18 €

10.100,82 €

58.200,00 €

Aquests imports són màxims i l’Ajuntament no s’obliga a exhaurir-los.

Preus unitaris màxims actuacions (IVA inclòs): implementació programa de control de
plagues i gestió del seu manteniment (l’actuació inclou inspecció i mesura/tractament
preventiu i/o correctiu4) en instal·lacions i edificis municipals
Complexitat actuació

DDD excepte corcs, tèrmits
i fongs podridura

DD específic corcs, tèrmits i
fongs podridura

Gran o alta

85,00 €

3.000,00 €

Mitjana o moderada

65,00 €

1.500,00 €

Petita o baixa

45,00 €

500,00 €

(4)

Realització de tractament correctiu quan es detectin nivells no tolerables de l’espècie a
controlar en l’edifici municipal.
L’import dels preus unitaris establerts té caràcter de màxims i els licitadors no podran
superar-los en cap cas.
Preu del contracte: La determinació del preu del contracte s’ha realitzat a un tant alçat,
tenint en compte el valor de mercat dels components de la prestació del servei objecte
del contracte. Per a la determinació dels preus unitaris màxims de les actuacions de
control integrat de plagues d’aquesta licitació, s’ha realitzat un a prospecció dels preus
de mercat a tres empreses del sector mitjançant requeriment d’informació amb número
de referència de registre de sortida LGENT2020/291, LGENT2020/292, LGENT2020/293.
El preu del contracte no està subjecte a revisió durant el seu període d’execució, ni
durant les seves pròrrogues, en el seu cas.
Tots els treballs, medis auxiliars, personals i materials que siguin necessaris per a la
correcta prestació dels serveis es consideraran inclosos en el preu del contracte, encara
que no figurin tots ells explicitats en la descomposició o descripció dels preus.
Crèdit pressupostari: La despesa derivada de l’execució del present contracte anirà
imputada a la partida pressupostària C2-226-99-3111 (Protecció de la salut) dels
pressupostos generals dels exercicis de 2020, 2021, 2022.

2020

2021

2022

3 mensualitats

12 mensualitats

9 mensualitats

6.525,00 €

26.100,00 €

19.575,00 €

750,00 €

3.000,00 €

2.250,00 €

7.275,00 €

29.100,00 €

21.825,00 €

Part fixa
(actuacions periòdiques i puntuals
DDD excepte per corcs, tèrmits i
fongs podridura)
Part variable
(actuacions periòdiques i puntuals
corcs, tèrmits i fongs podridura i
tèrmits)3
TOTAL

Classificació de les empreses: Amb independència que no sigui exigible la classificació
dels licitadors en contractes de serveis, les empreses que acreditin la classificació en els
següents grups es consideraran que han acreditat la seva solvència econòmica i
financera, i tècnica o professional per la classificació següent (art. 77.b de la LCSP):
GRUP
M

SUBGRUP
1

CATEGORIA
1

Higienització,
desratització

DESCRIPCIÓ
desinfecció, desinsectació

i

Criteris de solvència: Els criteris mínims de solvència econòmica, financera i tècnica o
professional que han de complir i acreditar els licitadors del contracte són els següents:
o Solvència econòmica i financera.
- Volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci
dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual
mitjà del contracte (igual o superior a 36.074,39 €).
- Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers com a conseqüència de les seves actuacions en compliment del contracte, on
constin els riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, així com el
compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva
cobertura durant tota la vigència del contracte així com durant les seves pròrrogues,
per import mínim del valor estimat del contracte (igual o superior a 105.818,20 €).
o

Solvència tècnica o professional.
- Relació dels principals serveis o treballs efectuats pel licitador de característiques
similars (mínim tres primers dígits CPV) realitzats en els últims tres anys, que indiqui
els imports, dates i destinataris dels serveis, públics (amb indicació del nombre
d’habitants del municipi en cas de serveis prestats a Ajuntaments) o privats,
acompanyats dels corresponents certificats expedits certificats de bona execució,

acreditatius dels serveis o treballs realitzats expedits o visats per l’òrgan competent
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; o per certificat expedit pel
subjecte privat, o a falta d’aquest darrer, per declaració responsable del licitador.
Serà obligatori acreditar un mínim de 2 contractes en els darrers dos anys, l’objecte
dels quals hagi estat la prestació del servei de control de plagues en municipis de més
de 20.000 habitants. El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de
major execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte
(igual o superior a 74.072,74 €.
- Relació de la maquinària, material i equip tècnic (personal directiu i tècnic) que el
licitador està disposat a aportar per a la prestació del servei objecte del contracte, la
seva qualificació, titulació acadèmica i professional, així com la seva experiència.
- Acreditació documental de la formació del personal en l’àmbit objecte del contracte,
amb els certificats corresponents.
- Acreditació de la inscripció de l’empresa al Registre Oficial d’Establiments i Serveis
Plaguicides de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i
Seguretat de la Generalitat de Catalunya, per a l’activitat de servei a terceres
persones de control de plagues o de servei biocida a terceres persones amb els tipus
de biocides 14, 18 i 19, en l’àmbit ambiental i/o a la indústria alimentària. En el cas
de tenir el domicili social i/o establiment ubicat fora de Catalunya, però dintre del
territori de l’Estat Espanyol, s’acreditarà la inscripció en el ROESP, o equivalent, de la
Comunitat Autònoma corresponent al municipi en el qual desenvolupi les seves
activitats econòmiques. Si es tracta d’una empresa amb domicili social i/o establiment
en un altre país membre de la Unió Europea o no membre, haurà de presentar el
certificat d’inscripció en el ROESP de la Comunitat Autònoma corresponent al municipi
en el qual tingui l’establiment i/o desenvolupi les seves activitats econòmiques.
- Acreditació / Declaració de disposar de magatzem (propi o contractat) inscrit també
al ROESP corresponent i declaració de no constituir dipòsits o magatzems d’equips i
materials DDD en els edificis i dependències municipals.
- Acreditació / Declaració de gestió dels residus derivats de les actuacions objecte
d’aquest contracte seguint la normativa sectorial vigent.
- Acreditació / Declaració d’utilitzar per al desenvolupament del contracte productes
DDD homologats i legalment registrats, amb adequació dels seus nivells de toxicitat
segons els llocs i els tipus de tractaments a realitzar, per tal d'evitar en tot moment
qualsevol risc per a les persones, la fauna i la flora, així com per evitar la
contaminació del terra i aigües i danys, taques i/o alteracions de pintura en el
mobiliari, elements estructurals i tancaments dels edificis (parets, columnes, etc.).
- Acreditació / Declaració que els productes de DDD seran aportats per l’adjudicatari
sense cap càrrec addicional i el seu cost està inclòs en el preu del contracte.
- Acreditació / Declaració de disposar de l’estàndard europeu de Control de Plagues
reconegut pel sector, acreditat mitjançant certificació UNE EN 16636 vigent.
- Acreditació / Declaració de disposar de mètodes de gestió mediambiental, acreditats
mitjançant certificació ISO 14000 o equivalent vigent.
- Acreditació / Declaració de disposar de mètodes de gestió de qualitat mitjançant
certificació ISO 9000 o equivalent vigent.

- Acreditació / Declaració que el personal que l’adjudicatari destini a la realització del
contracte:
 Estan contractats d’acord amb el Conveni col·lectiu estatal del sector de
desinfecció, desinsectació i desratització (codi de conveni n.º 99007605011992),
o el que el substitueixi.
 Disposen de titulació i/o capacitació professional adequada: de nivell bàsic per als
auxiliars de tractaments plaguicides i de nivell qualificat per a les persones
responsables de les actuacions, o bé la capacitació que exigeixi la normativa
vigent.
 Disposen d’un sistema de localització via telemàtica i telefònica de manera
permanent durant la prestació del servei.
 Presten el servei en condicions de netedat personal i uniformitat.
 Observen una actitud correcta, tant envers als seus companys de treball com
envers a tercers (personal municipal, ciutadans, usuaris, etc.).
 Atenen les indicacions dels representants municipals sempre que no excedeixin les
seves obligacions o impliquin desatenció o perjudici del seu encàrrec.
 No donen en cap cas productes i/o material per fer desratitzacions,
desinsectacions i/o desinfeccions a persones alienes a l’adjudicatari.
Criteris d’adjudicació: l’elecció de l’adjudicatari del contracte s’efectuarà en base a la
millor relació qualitat – preu segons l’avaluació dels següents criteris:
Criteris: Pluralitat de criteris, la ponderació i puntuació és la següent:
a) Qualitatius: 49% criteris qualitatius sotmesos a judici de valor.
b) Econòmics: 51% criteris de valoració automàtica.
Els criteris automàtics es desglossen en dos apartats : Oferta econòmica i criteris de
valoració avaluables mitjançant fórmules.
A.- Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor: fins a 40 punts.
Aquesta licitació SI preveu criteris de valoració que depenen d’un judici de valor, per
aquest motiu caldrà presentar el SOBRE B) (fins a 49 punts):
A.1.- Proposta tècnica: (Ponderació: 40.00 punts )
Es valorarà de la següent manera :
- Coherència de la proposta tècnica respecte a les característiques dels edificis de la
taula 1 i el Programa de Control de Plagues que proposa el licitador. Aquest document
ha d’incloure detalladament el següent:
a) El pla de treball periòdic i puntual de les actuacions amb complexitat diversa (gran
o alta, mitjana o moderada i petita o baixa) de desratització, desinsectació i
desinfecció que es proposen per cada equipament públic i per cada tipus d’organisme
plaga indicat en el plec tècnic que els pugui afectar. Hauria d’incloure la descripció del
tipus d’inspecció que es realitzaria per avaluar la situació, així com les
mesures/tractaments preventius i/o correctius que es desenvoluparien segons
s’escaigués. ( fins a 15 punts )
b) El diagrama de processos de l'empresa i metodologia de seguretat, seguiment i
senyalització de les actuacions. (fins a 7 punts)
Es valorarà la inclusió i el detall de:

- Model – plantilla d’informe per a les actuacions periòdiques.
- Model – plantilla memòria anual de les actuacions el servei.
c) La descripció de la qualitat i tipus de productes de DDD que s’usaran (es valora la
priorització en els tractaments de la utilització de productes biològics enfront a
productes químics). (fins a 7 punts).
d) Organització del servei en relació als mitjans materials: Relació entre el nombre de
serveis a realitzar i el personal destinats al servei d’aquest contracte, així com el els
mitjans materials : vehicles i equipament. ( fins a 6 punts)
e) La indicació en plànol de cada edifici municipal dels punts on es col·loquen els
enceballs, trampes, i altres productes DDD. ( fins a 5 punts)
A.2. Mitjans de Comunicació entre l'empresa i l'ajuntament: (Ponderació: 9.00
punts):
Es valorarà la coherència i detall dels mitjans de comunicació en relació als següents
aspectes :
a) Informes previs i posteriors a l’actuació en format digital.(2 punts)
b) Proposta de coordinació de seguiment i coordinació. (2 punts)
c) Memòria detallada de les actuacions del servei. (2 punts)
d) Adequació als nous productes plaguicides, tècniques i tractaments existents al
mercat així com les innovacions que apareguin. (2 punts)
e) Espai web del licitador amb accés privat de client. (1 punt)
B. Criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules de forma automàtica:
fins a 51 punts (documentació a incloure al SOBRE C)
Els criteris automàtics es desglossen en els següents apartats:
B.1.Criteris objectius d’aplicació automàtica. (Fins a 51 punts):
Millor oferta econòmica per cadascun dels preus unitaris de DDD excepte corcs,
tèrmits i fongs podridura (Puntuació 45 Punts)
(Preus unitaris : implementació programa de control de plagues i gestió del seu
manteniment en instal·lacions i edificis municipals (l’actuació inclou inspecció i
mesura/tractament preventiu i/o correctiu))
L’oferta que presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta
d’ofertes seran valorades de forma proporcional de conformitat amb la següent
fórmula:

Complexitat
actuació
Gran o alta
Mitjana o
moderada
Petita o baixa

DDD excepte
corcs, tèrmits i
fongs podridura
(Preu licitació
IVA EXCLÒS
70,25 €

PONDERACIÓ
PUNTUACIÓ

FÓRMULA
PER PUNTUAR

4

P= 4X(OM/OF)

53,72 €

7

P= 7x(OM/OF)

37,19 €

12

P= 12X(OM/OF)

DD específic
corcs, tèrmits i
Complexitat
fongs podridura
actuació
(Preu licitació
IVA EXCLÒS)
Gran o alta
2.479,34 €
Mitjana o
1.239,67 €
moderada
Petita o
413,22 €
baixa

PONDERACIÓ
PUNTUACIÓ

FÓRMULA
PER PUNTUAR

12

P= 12X(OM/OF)

7

P= 7x(OM/OF)

3

P=3X(OM/OF)

P = Puntuació
OM = Oferta més baixa
OF = Oferta del licitador que es puntua
B.2. Millora d’actuacions : Proposta d’un nombre anual determinat i absolut
d’actuacions que incrementa, sense cost, el nombre d’actuacions obligatòries que
consten en el plec tècnic i que formarien part de les obligacions contractuals. (6
punts)
Complexitat
actuació
Gran o alta
Mitjana o
moderada
Petita o baixa

DDD excepte corcs,
tèrmits i fongs
podridura (Preu
licitació IVA EXCLÒS)
70,25 €
53,72 €
37,19 €

PONDERACIÓ
PUNTUACIÓ

FÓRMULA
PER PUNTUAR

1

P= 1X(OM/OF)
P= 2x(OM/OF)

2
3

P=3X(OM/OF)

L’oferta que presenti la millora més alta obtindrà la màxima puntuació. La resta
d’ofertes seran valorades de forma proporcional de conformitat amb la següent
fórmula:
P = 6 x (OF/OM)
P = Puntuació
OM = Oferta més alta
OF = Oferta del licitador que es puntua

-Quedaran desqualificades les ofertes que proposin un import econòmic
superior al pressupost de licitació.
-Criteris per determinar el desempat: Els que indica l’art. 14.4 Del PCAP De
conformitat amb la disposició addicional sisena de la LCSP, les proposicions presentades
per entitats que tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb discapacitat
no inferior al 2%, tindran caràcter preferent en l'adjudicació de la licitació, sempre que

les seves ofertes siguin equivalents a les més avantatjoses des del punt de vista dels
criteris objectius que serveixin de base per l'adjudicació.
Baixa temerària o desproporcionada
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur
a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de
clàusules administratives particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les
ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a
la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
Garantia definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació pels dos anys d’execució del
contracte (exclòs l’IVA).

Signat digitalment en la data que hi consta en la signatura.

