ANUNCI
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis (exp. BE-2018-4242)

-1 Entitat adjudicadora
a)

Organisme: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

b)

Número d’identificació: S0811001G

c)

Dependència que tramita l'expedient: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

d)

Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.

e)

Número d'expedient: BE-2018-4242

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)

Entitat: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

b)

Domicili: Passeig del Taulat, 266-270

c)

Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08019.

d)

Codi NUTS: ES511

e)

Telèfon: 934831000.

f)

Adreça electrònica: contractacio.tsf@gencat.cat

g)

Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/bsf

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins la data de termini de presentació d’ofertes.
Horari de d'atenció de la Secció de Contractació: de dilluns a divendres de 8:00 h a 15:00

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de centre per a l’autonomia personal a Vic.
b) Admissió de pròrroga: fins a 4 anys més.

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

c) Divisió en lots: El contracte s’adjudicarà en la seva integritat, sense que es pugui dividir per a la
seva adjudicació parcial atès l’especificitat d’aquest servei que fa que la seva realització de forma
independent en lots, dificultés la correcta execució del contracte.
d) Lloc d'execució: Vic.
e) Termini d'execució: De l’1 de gener de 2019, o des l’endemà de la data de signatura del contracte
si fos posterior, a 31 de desembre de 2019
f) Establiment d'un acord marc: no.
g) Codi CPV: 85312300-2.- Serveis d’orientació i assessorament.
h) Codi NUTS: ES511.

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
e) S’aplica un acord marc: no.
f) S’aplica una subhasta electrònica: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 308.604,05 euros.
b) Import de sortida: 61.720,81 euros, sense IVA.
IVA aplicable (21%): 12.961,37 euros.

-6 Admissió de variants
No.

-7 Garanties

a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no.
b) Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica i financera de l’empresa haurà d’acreditar-se amb un volum anual de negocis
referida al millor exercici, dins dels tres darrers, igual o superior a 61.720,81 €.
L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència econòmica i financera haurà de presentar els
comptes anuals, en què figuri el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. S’haurà
d’acreditar la presentació davant de l’organisme oficial corresponent.
En cas que l’empresa no tingui obligació de presentació de comptes davant organisme oficial, haurà
de presentar una declaració sobre aquest fet i presentar els comptes legalitzats.
En cas que l’empresa no tingui obligació de presentació de comptes davant organisme oficial ni de
legalitzar comptes, haurà de presentar una declaració sobre aquest fet i haurà de presentar els
comptes signats pel representant legal.
c) Solvència tècnica o professional:
La solvència tècnica o professional de l’empresa haurà d’acreditar un import mínim de l’anualitat de
major execució, d’entre les 3 anteriors, en serveis d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte, igual o superior a 61.720,81 €.
L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència tècnica o professional haurà de presentar una
relació signada dels principals serveis d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte
del contracte, realitzats en l’any de major execució, dins dels darrers tres anys, que inclogui
descripció del servei, import, dates i destinatari, acompanyada dels certificats dels receptors, públics
o privats, que acreditin la realització de la prestació.
Si l’empresa requerida es de nova creació podrà d’acreditar la seva solvència tècnica o professional
mitjançant l’aportació de títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa
i, en particular, del responsable o responsables de l’execució del contracte, així com dels tècnics
encarregats directament de la mateixa, idonis per a l’exercici del servei.

-9 Criteris d’adjudicació

CRITERIS DEPENDENTS D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B): puntuació màxima és de 49 punts.
Cap criteri admet declaració de confidencialitat en la documentació presentada per les empreses
licitadores.
1. Caracteristiques del centre de servei (màxim 7 punts)
1.1. Ubicació del servei
Es valorarà que el centre estigui en zona cèntrica i amb connectivitat propera amb els diferents
transports públics urbans i interurbans. Valoració fins a 3 punts.
1.2. Espais d’activitats:
Es valorarà que hagi espais/sales addicionals (a la sala d’exposició) amb les millors condicions de
mobiliari i equipament per fer diversitat d’activitats amb qualitat. Valoració fins a 4 punts.
2. Atenció i metodologies de treball (màxim 21 punts)
2.1. Pla d’atenció als usuaris:
Es valoraran els protocols i els circuits de derivació i de seguiment per tal de fer una valoració integral
dels casos per donar una orientació el més completa i les millors solucions als usuaris. Valoració fins a
5 punts.
2.2. Pla d’activitats:
Es valorarà el programa d’activitats d’orientació i formatives a fi de millorar els coneixements sobre
la capacitació, cura, maneig, d’accessibilitat a l’entorn i sobre productes de suport per a col·lectius de
persones amb discapacitat, d’estudiants, professionals o cuidadors no professionals, etc. Valoració
fins a 8 punts.
2.3. Grups de treball temàtics o específics:
Es valorarà els grups de treball que es facin sobre temes o projectes orientats a incrementar la
funcionalitat de persones amb discapacitat o amb dependència i a millorar la seva qualitat de vida en
el seu entorn habitual domiciliari i territorial. Valoració fins a 4 punts.
2.4. Estudis o publicacions:
Es valoraran estudis de cerca, innovació i/o publicacions directament relacionada amb les
temàtiques, objectius i finalitat del servei, que aportin coneixement a les polítiques publiques
d’àmbit social . Valoració fins a 4 punts.
3. Relació amb altres serveis socials, sanitaris i administratius (màxim 13 punts)
3.1. Accions i col·laboracions:
Es valoraran les accions, col·laboracions, mesures conjuntes, etc., que es facin amb altres entitats,
professionals o organismes públics o privats, per dur a terme estratègies o mesures que tinguin
impacte significatiu en la millora en de vida de les persones amb discapacitat, dependència i
col·lectius fràgils amb limitacions funcionals. Valoració fins a 7 punts.

3.2. Pla de difusió del servei:
Es valoraran les accions de difusió del servei que es facin fora del centre en altres llocs o localitats del
territori abast del servei, per tal que aquest sigui conegut pel major nombre de localitats, també les
més aïllades i així se’n pugui beneficiar el màxim nombre de persones que el puguin necessitar.
Valoració fins a 6 punts.
4. Experiència del terapeuta i formació (màxim 8 punts)
4.1. Formació especialitzada acreditada:
Es valorarà la formació addicional (a la del grau) del terapeuta ocupacional del servei, en matèries
relacionades amb la discapacitat, maneig i cura, accessibilitat, productes de suport, teràpia
ocupacional, prevenció de riscos, etc., tal com postgraus, màsters, doctorats o cursos especialitzats
reconeguts. Han d’estar acreditats documentalment. Valoració fins a 4 punts.
4.2. Experiència en la teràpia ocupacional i productes de suport:
Es valorarà els anys d’experiència del principal professional en el camp de la teràpia ocupacional,
mitjançant acreditació o certificació documental. Valoració màxima de 4 punts.
CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENT ( SOBRE C): la puntuació màxima serà de 51 punts.
1. Criteris de qualitat valorats de forma automàtica: La puntuació màxima és de 4 punts.
Exposició i tipus de productes de suport (PS):
La valoració es farà segons la taula següent:
Grups de Productes de suport
1
2
3
4

Productes de Suport de posicionament i descans. (llit articulat,
matalàs antiescares, cadira posicionament).
Productes de suport de desplaçament interior, exterior. (cadira de
rodes manuals, elèctrica).
Productes de suport de transferències. (grues bipedestació o de
sostre, trapezis, disc i seient giratori).
Productes de suport d’accessibilitat desnivells (rampes portàtils,
cadires per salvar escales, elevador inclinat o vertical).

5

Productes de suport per Sensorials visuals

6

Productes de suport per Sensorials auditius

7

8

Productes de suport per accés al bany, higiene i cura personal.
(Seients de dutxa o banyera, elevador banyera, taules banyera, alça
d’WC, plataformes abatibles dutxa, seient abatible dutxa, altres
accessoris, Pinces posa-mitjons, altres.)
Productes de suport de Comunicació augmentativa.
(plafons/pictogrames, accessoris ordinador adaptats, programes

Nombre mostra

Punts

Més d’1 producte
dels esmentats.
Més d’1 producte
dels esmentats .
Més d’1 producte
dels esmentats.
Mínim 1 producte
dels esmentats.
Mínim, 2
productes.

0,4

Mínim, 2
productes.
Mínim, 5
productes dels
esmentats.
Més de 2
productes dels

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,4

comunicació alternatives i augmentatius, commutadors).
9

Productes de suport per a posicionament en el vehicle (base giratòria
seient, rampa manual, adaptacions de volant, etc.).

10 Roba i aixovar adaptat

esmentats.
Mínim 1 producte
d’aquest grup.
Mínim 2
productes.

0,4
0,4

2. Oferta econòmica: la puntuació màxima és de 47 punts.
L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes rebran la puntuació de la
següent manera:
PUNTUACIÓ =
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-10 Condicions particulars per l’execució del contracte
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre homes i
dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no utilització de llenguatge
sexista en cap document escrit ni visual relacionada amb el contracte.
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de garantir el compliment dels
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables s’estableix com a condició especial d’execució
l’obligació de subrogació dels treballadors, que presten el servei, d’acord amb l’annex 2 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, així com també l’obligació que té l’empresa que acaba
l’execució contractual de facilitar a l’òrgan de contractació la informació sobre les condicions laborals
dels treballadors subrogables per un nou adjudicatari.
També constitueix condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària garanteixi a les persones
adscrites a l’execució del contracte, durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les
condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable, així com el cobrament
puntual de les retribucions.
Clàusula ètica:
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, que tenen la consideració de
condicions especials d’execució del contracte:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.
En cas d’incompliment o cada reiteració d’incompliment de les condicions especials d’execució del
contracte s’estableix una penalitat del 3% de l’import del contracte o, si s’escau, de la pròrroga, IVA
exclòs. Així mateix, a les condicions especials d’execució se li atribueixen del caràcter d’obligacions
contractuals essencials, i el seu incompliment pot ser causa de resolució del contracte.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE
No subjecte a publicitat europea

-12 ACP aplicable al contracte
Sí

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 7 de juny de 2019 a les 17:00.
b) Documentació que cal presentar: 3 sobres
c) Presentació d’ofertes: mitjançant sobre digital.

Entitat: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Domicili i localitat: Passeig del Taulat, 266-270 Barcelona CP: 08019.
Documentació que cal presentar: sobre A – Documentació general ; sobre B – Documentació amb
l’oferta tècnica; sobre C – Documentació amb l’oferta econòmica.
Adreça electrònica: contractacio.tsf@gencat.cat
d) S’utilitzen les comandes electròniques: sí.
e) S’accepta la facturació electrònica: sí.
f) S’utilitza el pagament electrònic: sí.
g) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: no escau.
h) Criteris objectius de selecció dels candidats: no.
i) El procediment no es desenvoluparà en fases successives.

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
b) Lloc: Passeig del Taulat, 266-270 Barcelona CP: 08019.
c) Data d’obertura del sobre B: 12 de juny de 2019.

-15 Despeses d'anunci
No hi ha despesa.

-16 Llengües per a redactar ofertes
Català, castellà, aranès.

-17 Recurs
D’acord amb allò establert a l’apartat VII del Plec de Clàusules Administratives.

- 18 El contracte no està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea.
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C Jaume
Serra
Casals
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