ANUNCI DE LICITACIÓ
El 14 de desembre de 2020, mitjançant Acord de la Presidència i la Vicepresidència de Serveis
Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA, s’ha aprovat l’expedient de
contractació d’una operació de crèdit a llarg termini per a SAVO, SA, i n’ha convocat la licitació.
S’anuncia la licitació de l’esmentat contracte, d’acord amb les condicions següents:
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Nom: Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA
CIF: A
Tipus de poder adjudicador: empresa pública
Principal activitat exercida: Medi ambient
Adreça: Camí Ral s/n, de Granollers (08401)
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 93 8708753
Fax: 93 8601671
Correu electrònic: serveisambientals@savosa.cat
Adreça d’Internet: http://www.savosa.cat
Correu electrònic on obtenir informació complementària: contractacio@savosa.cat
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

2. Adreça d’internet en la que estan disponibles els plecs i la documentació
complementària del contracte
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k
ey word=Serveis+ambientals&idCap=27652148&ambit=5&
3. Codis CPV
Els codis CPV que corresponen al contracte són: 66113000-5 Serveis de concessió de crèdit
4. Codi NUTS del lloc principal d’execució del contracte
ES511
5. Lloc principal d’execució del contracte
Vallès Oriental
6. Descripció de la licitació
L’objecte del contracte és la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini amb una entitat
financera per import màxim de 3.565.938,00 euros, amb la possibilitat pels licitadors d’oferir
l’import màxim establert o la meitat d’aquest i de sol·licitar aval concedit pel Consorci per a la
Gestió dels Residus del Vallès Oriental, per finançar les inversions en vehicles nous per prestar
els serveis de recollida de residus municipals i assimilables encarregats pel Consorci per a la
Gestió dels Residus del Vallès Oriental, d’acord amb les previsions del Programa d’actuació,
d’inversions i de finançament de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO,
SA, de l’exercici 2020.
La operació de crèdit és per un termini de 8 anys, incloent un període de 12 mesos de carència
i amb període de disposició, de manera que durant el període de carència SAVO, SA, podrà
indicar en quin moment i quina quantitat vol disposar en cada moment, quedant establert
l’import del préstec en la quantitat disposada al final del període de carència, que en cap cas
podrà superar l’import establert en el paràgraf anterior.
L’amortització de la operació de crèdit és a mètode constant
trimestral.

i la liquidació d'interessos

L’operació ha de complir amb el principi de prudència financera d’acord amb la Resolució de 4
de juliol de 2017, de la Secretària General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix
el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les
comunitats autònomes i entitats locals l'operació a concertar haurà de complir amb el Principi
de Prudència Financera.
7. Admissió o prohibició de variants
No s’admeten variants.
8. Condicions de participació
Només podran contractar amb SAVO,SA, les entitats financeres que acreditin, d’acord amb el
que preveu la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de
crèdit, estar inscrites al Registre d’entitats de crèdit del Banc d’Espanya.
Les entitats financeres que tinguin capacitat per contractar d’acord amb el que estableix el
paràgraf anterior hauran de complir amb els requisits següents:
a) No estar incurs en cap prohibició de contractar de les previstes en l’article 71 de la LCSP.
b) Tenir jurídicament plena capacitat d'obrar.
c) La personalitat, la capacitat jurídica i d'obrar així com la solvència econòmica, financera,
tècnica i professional de les empreses no espanyoles haurà d'acreditar-se de conformitat
amb el que exigeix la LCSP en els seus articles 68, (empreses no comunitàries) i 67
(empreses comunitàries).
d) Tractar-se d'una empresa de caràcter financer, dins de l'activitat habitual del qual figuri la
concessió de crèdits o préstecs. Aquesta condició es justificarà per a les empreses
espanyoles o que operin a Espanya amb la inscripció en el Registre d'Entitats de Crèdit del
Banc d'Espanya; per a les empreses estrangeres es justificarà, juntament amb la capacitat
d'obrar, en la forma assenyalada en els articles 84 i ss de la LCSP
e) Solvència econòmica, financera i tècnica. En principi es presumirà la seva existència, sense
perjudici de què en cas de plantejar-se algun dubte es podrà exigir la seva justificació de
conformitat amb els articles 86 i següents de la LCSPD).
f) Per a les empreses espanyoles o que operin a Espanya, estar al corrent de les seves
obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal .
g) Per a les empreses espanyoles o que operin a Espanya, estar al corrent del pagament de
les quotes de la Seguretat Social.
h) La personalitat, la capacitat jurídica i d'obrar així com la solvència econòmica, financera,
tècnica i professional de les empreses no espanyoles haurà d'acreditar-se de conformitat
amb el que exigeix la LCSP en els seus articles 68, (empreses no comunitàries) i 67
(empreses comunitàries).
9. Tipus de procediment
Obert
10. Lots
El contracte no es divideix en lots.
11. Criteri d’adjudicació del contracte
El criteri econòmic és el criteri d’adjudicació del contracte.
12. Termini per a la recepció de proposicions
Les ofertes s’han de presentar en la plataforma de contractació pública electrònica del SAVO,
SA, que s’anomena VORTAL (www.vortal.es) fins a les 12:00:00 hores del 18 de desembre
2020.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest
Plec, seran excloses.

13. Adreça a la que s’han de trametre les ofertes
La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal www.vortalgov.es. L’accés
a la plataforma www.vortalgov.es és gratuït.
14. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la proposició
El termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la proposició és de 2 mesos
comptadors a partir de la data d’obertura dels sobres número 1.
15. Data, hora i lloc d’obertura de les pliques
L’obertura electrònica dels sobres número 1 es durà a terme el 18 de desembre de 2020 a
partir de les 12.00 hores.
16. Persones autoritzades a assistir a l’obertura de pliques
Els membres de la Mesa de Contractació i qualsevol altre persona que hi tingui un interès
legítim.
17. Llengua en la que s’han de redactar les ofertes
Les ofertes s’han de redactar en llengua catalana.
18. Obligació de presentació electrònica d’ofertes
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la LCSP, s’estableix
l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes
les fases del procediment d’adjudicació, incloses les que correspongui realitzar als licitadors
i/o candidats com la presentació de les ofertes. Les proposicions que no es presentin per
mitjans electrònics, en la forma que determina el PCAP, seran excloses.
19. Òrgan competent en els procediments de recurs derivats del contracte
El contractista, amb renúncia al seu propi fur, si fos un altre, accepta sotmetre’s expressament
a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili de SAVO,SA.
20. Altres informacions:
a) Persones que han participat en la redacció dels plecs
La persona que ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars és la senyora Helena
Iserte Rovira, jurista del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
La persona que ha redactat el Plec de prescripcions tècniques és la senyora Patricia González,
tècnica de Contractació i Nous Projectes del Consorci.
b) Informació sobre la plataforma de contractació electrònic habilitada per a la presentació
de proposicions
La presentació de les proposicions s’ha de fer a través de la plataforma de contractació
electrònica VORTAL a l’enllaç
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=savosa
El proveïdor de la plataforma certifica que compleix amb l’Esquema nacional de seguretat i
garanteix que una vegada presentada la proposició a través de la plataforma es generarà un
avís de recepció electrònic amb segell de temps que garantirà la data, hora i contingut de
l’oferta.
La forma de presentació de proposicions està definida al Plec de clàusules administratives
particulars que regeixen el contracte.

