EDICTE
En compliment de la resolució de la Junta de Govern de data 5 de maig de
2021, es convoca novament la següent licitació:
1. Entitat adjudicant.
a) Organisme: Ajuntament de Begues.
b) Dependència que tramita l’expedient: Obres i Serveis.
2. Objecte del contracte.
Tipus: Serveis
Descripció de l’objecte: “Servei de manteniment de les zones verdes
municipals”
Lloc d’execució: municipi de Begues
Duració del contracte: 2 anys
Prorrogues: Prorrogable per 2 anys més, d’any en any
CPV: 77311000 – Serveis de manteniment de jardins i parcs
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert, subjecte a regulació harmonitzada
c) Subhasta electrònica: Si
4. Pressupost base de licitació: 310.509,53- euros pels dos anys d’execució
del contracte, iva inclòs.
5. Valor estimat del contracte: 524.559,42- €
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6. Garanties.
Provisional: No es requereix
Definitiva: la garantia definitiva serà del 5% preu final ofertat exclòs
l’IVA (sense comptar les possibles pròrrogues), i podrà constituir-se
en qualsevol de les formes previstes a l’art. 96 del Text Refós de la
LCAP, modificat per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de apoyo a
los emprendedores y su internacionalización..
7. Obtenció de document i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Begues
b) Domicili: Av. Torres Vilaró 4.
c) Localitat i codi postal: Begues - 08859.
d) Telèfon: 93 6392082 ext. 220
e) Adreça: www. begues.cat (perfil de contractant)
f) Adreça electrònica: ariasms@begues.cat.
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g) Data límit d’obtenció de documents i informació: 30 dies naturals a
partir de la data d’enviament de l’anunci al DOUE.
8. Requisits específics del contractista:
Volum anual de negocis, que referit a l’any de major volum de negoci
dels tres últims conclosos haurà de ser almeyns 1,2 vegadas el valor
anual mitjà del contracte (igual o superior a 157.367- €)
Haver realitzat serveis o treballs de característiques similars en els
darrers tres anys, essent el requisit mínim que l’impot anual acumulat
en l’any de major execució sigui igual o superior al 70% del valor
anual mitjà del contracte (igual o superior a 91.797,90- €)
Disposar de titulació suficient i experiència per part del personal
directiu i del personal destinat a l’execució del contracte.
Disposar de maquinària, material i equip tècnic suficients per a
l’execució dels treballs o prestacions.
Classificació:
Descripció:

grup O o superior subgrup 6 categoria 5
Conservació i manteniment de muntanyes i jardins

9. Criteris de valoració de les ofertes. Les ofertes presentades seran
valorades d’acord amb els criteris de valoració que s’estableixen a la
clàusula 14a, i que es descriuen a continuació:
Criteris d’aplicació automática (fins a 55 punts)
1. Pressupost proposat
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1.1 Import neteja
1.2 Import conservació

2. Millores realtives al manteniment correctiu
de saulons i parterres
Criteris amb judicis de valor (fins a 45 punts)
1. Estudi del projecte
1.1 Dimensionat correcte del servei amb
equilibri lògic entre els mitjans humans i
materials
1.2 Coherència i qualitat de l’oferta
1.3 Adaptació a variacions estacionals i altres
Ajunstos horaris proposats

fins a 40 punts
fins a 23 punts
fins a 17 punts

fins a 15 punts

fins a 35 punts
fins a 20 punts
fins a 10 punts
fins a 5 punts
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2.Organització i gestió de dades
2.1 Actualització inventari digital plantacions,
arbrat i xarxes de reg (sistema d’informació
Geogràfica SIG-CAD)
2.2 Recepció i transmissió informació per un
Correcte funcionament i gestió del servei,
Basada en noves tecnologies.

fins a 10 punts
fins a 6 punts
fins a 4 punts.

10. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: el dia 11 de juny del present. (data
d’enviament de l’anunci al DOUE 12/05/2021)
b) Documentació a presentar: d’acord amb la clàusula 13a del Plec de
Condicions particulars.
c) Presentació documentació: mitjançant l’eina de sobre digital
accessible en el perfil del contractant de la seu electrónica ubica
en la web municipal http: www.begues.cat.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva
oferta: 3 mesos des de l’obertura de pliques.
e) Admissió de variants: No.
11. Despeses d’anuncis: a càrrec de l’adjudicatari.
12. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea el
12/05/2021

Begues, en data de signatura electrónica.
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