ANUNCI DE LICITACIÓ
De Ajuntament de Sitges pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis.
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sitges.
b) Número d’identificació: 827040003.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Sitges
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració Pública
f) Central de compres / contractació conjunta. -g) Número d'expedient: 1403-000003-000417/2022
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sitges.
b) Domicili: OAC C/Nou, 12
c) Localitat i codi postal: Sitges CP: 08870.
d) Codi NUTS: NUTS 3 ES511 Barcelona
e) Telèfon: 938117600.
f) Adreça electrònica: aj270.contractacio@sitges.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sitges
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Veure clàusula 11.8 del
PCAP
i) Horari d’atenció: Horari d'hivern: De dilluns a divendres 8:30 a 14:30, de
dilluns a divendres, dijous de 16:00 a 18:30. Horari d'estiu: De l'1 de juny al
30 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de manteniment de vehicles, per preus
unitaris i de manera successiva, consistent en les següents prestacions:
manteniment bàsic, revisió ITV, i reparació de les averies dels vehicles que
conformen la flota de vehicles municipals de l’Ajuntament de Sitges.
b) Admissió de pròrroga: Si. Una pròrroga d’1 any
c) Modificacions: Si
d) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: Si
- Lot 1: Motocicletes
- Lot 2: Vehicles (fins a 3.500 kg de PMA)
- Lot 3: Camions de més de 3.500 kg de PMA
- Lot 4: Tractors
- Lot 5: Maquinària especial
- Lot 6: Moto aquàtica
e) Lloc d'execució: Terme municipal de Sitges
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f)
g)
h)
i)

Termini d'execució: 3 anys.
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
Codi CPV: 50110000-9.
Codi NUTS: NUTS 3 ES511 Barcelona

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert Harmonitzat
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 413.160,00 € sense IVA
b) Pressupost base de licitació: La licitació s’efectua pels següents preus
unitaris i amb el màxim establert per cada lot d’acord amb el que s’indica:
Preus unitaris
Preu unitari actuació manteniment 100 € (sense IVA)
Preu unitari actuació ITV per vehicle 50 € (sense IVA ni taxa ITV)
Avaries: Preu màxim de ma d’obra 40 €/hora (sense IVA)
Avaries: Preu Recanvi/bateria/neumàtics 10% descompte catàleg GT
ESTIMATE
Amb el màxim per lot:
LOT 1 : 8.000,00 € mes 1.680,00 € corresponent a 21% d’IVA amb un total
de 9.680,00 €.
LOT 2: 57.850,00 € mes 12.148,50 € corresponent a 21% d’IVA amb un
total de
69.998,50 €.
LOT 3 : 9.050,00 € mes 1.900,50 € corresponent a 21% d’IVA amb un total
de 10.950,50 €.
LOT 4: 7.500,00 € mes 1.575,00 € corresponent a 21% d’IVA amb un total
de 9.075,00 €.
LOT 5: 10.500,00 € mes 2.205,00 € corresponent a 21% d’IVA amb un total
de 12.705,00 €.
LOT 6: 1.000,00 € mes 210,00 € corresponent a 21% d’IVA amb un total de
1.210,00 €.
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Total: 93.900,00 € mes 19.719,00 € corresponent a 21% d’IVA amb un total
de 113.619,00 €.
I la despesa màxima per l’execució total del contracte (3 anys) es en total
de 281.700,00 € mes 59.157,00 € corresponent a 21% d’IVA amb un total
de 340.857,00 €.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5% pressupost base de licitació IVA exclòs
-8 Requisits específics del contractista
1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
-

Econòmica i financera:

a) Volum anual de negocis d’acord amb l’article 87.1 a) de la LCSP
proporcionalment als lots que es presenti el licitador.
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant els seus comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari es troba inscrit
en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en el que
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Justificant existència pòlissa de responsabilitat civil, import mínim de cada risc:
40.000€
a. Capital assegurat per sinistre: 40.000€
b. Capital assegurat per víctima: 40.000€
c. Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 40.000€.
-

Tècnica o professional

c) Relació del serveis executats d’acord amb l’article 90.1 a) de la LCSP,
proporcionalment per cadascun dels lots.
Mitjà d’acreditació: Una relació dels principals serveis realitzats en els darrers
tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o
visats per l’òrgan competent , quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit
per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari;
en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de
contractació per l’autoritat competent. Mes avall s’especifica el import anual que
3

l’empresari haurà d’acreditar com a executat durant l’any de major execució del
citat període, en serveis de igual o similar naturalesa què els que constitueixen
l’objecte del contracte, prenent com a criteri de correspondència entre els serveis
executats per l’empresari i els que constitueixen l’objecte del contracte la
pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte es trobes enquadrat
en algun dels establerts en aquest reglament, i en cas contrari la igualtat entre
els dos primers dígits dels respectius codis CPV. Els certificats de bona execució
dels serveis inclosos en la relació el destinatari del qual va ser una entitat del
servei públic podran ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’entitat contractant dels serveis.
Requisits mínims: El import anual acumulat en l’any de major execució sigui
igual o superior al 70 % del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat
mitjana si aquesta es inferior al valor estimat del contracte (Import: segons lot).
d) Titulacions acadèmiques necessàries.
L’adjudicatari dels lots 2, 3, 4, 5 i 6 ha de acreditar les especialitats de mecànica,
electricitat, carrosseria i pintura i l’adjudicatari del lot 1 també ha d’acreditar la
especialitat de motocicletes, aquestes acreditacions estan indicades en la placa
distintiu del taller, aquestes especialitats s’acreditaran amb la titulació exigida per
a cada especialitat o per el certificat d’aptitud equivalent, emès pel gremi de
tallers, les titulacions que es poden presentar en funció de les especialitats són:
1.Totes les titulacions de nivell d'enginyer tècnic o superior sempre que es
corresponguin amb les especialitats pròpies dels industrials (que són els únics
que tenen reconegudes competències dins de les activitats de seguretat/
industrials) seran acceptades independentment de la branca.
2.Titulacions de formació professional:
- Tècnic superior en automoció (Grau Superior) (habilita per fer de
responsable tècnic en totes les branques) = FPII mecànica i electricitat de
l'automòbil, Mòduls professionals nivell 3 en automoció.
- Tècnic en electromecànica de vehicles (Grau Mitjà) malgrat no ser FPII
habilita per fer de responsable tècnic de tallers d'automòbils (i
motocicletes) en les branques de mecànica i electricitat.
- Tècnic en carrosseria de vehicles (Grau Mitjà) malgrat no ser FPII habilita
per fer de responsable tècnic de tallers d'automòbils en les branques de
carrosseria i pintura de l'automòbil.
3. Certificat d’aptitud com a responsable de taller emès per el gremi de tallers de
Catalunya.
2. Classificació empresarial: -3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Sí:
- Per el lot 1 (motocicletes), taller amb elevador per a motocicletes.
- Per el lot 2 (vehicles fins a 3.500 kg de PMA), taller amb elevador per a vehicles de
fins a 3.500 kg de PMA i fusall d’inspecció.
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-

Per el lot 3 (Camions), taller amb elevador per a camions de més de 3.500 kg i
fusall d’inspecció.
Per el lot 4 (Tractors), taller amb elevador per a vehicles de més de 3.500 kg.
Per el lot 5 (maquinària especial), taller amb fusall d’inspecció.
Per el lot 6 (moto aquàtica), taller amb elevador per a la moto aquàtica.

Per a totes els lots (1, 2, 3, 4 i 5) també serà obligatori de disposar de les màquines i
eines necessàries per realitzar la pre-inspecció ITV.
L’Empresa adjudicatària haurà de disposar de les instal·lacions necessàries per realitzar
el manteniment i la reparació dels vehicles dintre d’un radi de 30 km, prenent com a
centre la nau del l’ajuntament de l’Av. Camí Pla, s/n, aquesta condició queda justificada
per la millora de la qualitat ambiental que produeix la reducció d’emissions de CO2 al
medi ambient que provoquen els desplaçaments dels vehicles i la lliure competència
entre els diferents operadors propers a la zona d’actuació.
4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental -

-9 Criteris d’adjudicació:
-Avaluables de forma automàtica i/o mitjançant fórmules (a incloure en el Sobre B)
Ponderació/puntuació:
Total Puntuació: 100 punts
Subjectes a judici de valor: 0 punts
Avaluables de forma automàtica i/o mitjançant fórmules: 100 punts
Criteris subjectes a judicis de valor i puntuació:
Criteris avaluables de forma automàtica i/o mitjançant fórmules i puntuació:
Criteris
Criteri 1. Millora en preus
Criteri 1.1 Millora preu manteniment bàsic
Criteri 1.2 Millora preu ITV
Criteri 1.3 Millora en preu mà d’obra
Criteri 1.4 Millora descompte material i recanvis
Criteri 2. Criteris qualitatius
Criteri 2.1 Entrega i recollida de vehicles
Criteri 2.2 Vehicle de substitució

Puntuació criteri
60
20
15
15
10
40
20
20

Criteri 1. Preu, fins a 60 punts
Subcriteris:
1.1. Millora a la baixa en el preu de MANTENIMENT BÀSIC, fins a 20 punts
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1.2. Millora a la baixa en el preu ITV, fins a 15 punts
1.3. Millora a la baixa preu mà d’obra en averies, fins a 15 punts
1.4. Millora a l’alça en el percentatge de descompte en recanvis, peces, bateries i
neumàtics, fins a 10 punts
Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, per cada punt dels subcriteris
econòmics, es valorarà les diferents ofertes amb la fórmula indicada en cada criteri,
donant la puntuació màxima a l’oferta més econòmica i proporcionalment segons
l’expressió de la fórmula a les restants ofertes.
La fórmula és la indicada en la directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i
puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació
Pública del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat
de Catalunya, amb valor de ponderació ordinari (VP=1).

Criteri 2. Criteri qualitatiu, fins a 40 punts.
Subcriteris:
2.1. Entrega i recollida de vehicles a les dependències municipals (no només en el
supòsit indicat a l’apartat 3 del PPT), fins a 20 punts
2.2. Vehicle de substitució, de característiques similars al vehicle afectat, en averies
quina reparació sigui superior a 7 dies hàbils, fins a 20 punts.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
La clàusula ètica prevista a la clàusula trenta-tresena del present plec.
Clàusula subcontractació:
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
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presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula
vint-i-tresena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
Clàusula Protecció de dades:
L’execució del present contracte requereix el tractament per part de l’empresa
contractista de dades personals:
No
L’execució del present contracte requereix de la cessió de dades per part de l’Ajuntament
de Sitges al contractista:
No
Cas que per l’execució del contracte es requereixi de la cessió de dades al contractista,
es configura com una condició especial d‘execució del contracte l’obligació del
contractista de sotmetre’s al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i a la Llei orgànica
3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals i demés
normativa complementària.
Aquesta obligació te, a més, el caràcter d’obligació contractual essencial de conformitat
amb el que es disposa a la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211.
Clàusules socials/mediambientals:
-

-

L’Empresa adjudicatària ha de justificar, mitjançant certificats, la gestió de
residus generats per el contracte de manteniment i reparació dels vehicles
que conformen la flota de vehicles de l’Ajuntament de Sitges, com olis,
bateries, metalls, plàstics,..., detallant la traçabilitat d’aquests residus.
A més, l’empresa adjudicatària haurà de tenir un taller amb capacitat per
realitzar les feines de manteniment i reparació establertes en el present
contracte dintre d’un radi de 30 km, prenent com a centre la nau de
l’Ajuntament de l’av. Camí Pla s/n, justificada per la necessitat de disposar del
taller dintre d’un radi d’acció proper per reduir els desplaçaments dels
vehicles i reduir l’impacte ambiental que produeix la seva circulació.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 13/04/2022
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 25/05/2022
b) Documentació que cal presentar: 2 sobres digitals:
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Sobre A (DEUC) segons model PCAP
Sobre B (criteris valorables segons fórmules matemàtiques) segons
model PCAP
Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica: Sobre Digital accessible a l’adreça web
següent: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sitges
-

c)

Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Si
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No
f)
S’accepta la facturació electrònica: Si
g) S’utilitza el pagament electrònic: No
h) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes:
-i)
Criteris objectius de selecció dels candidats. -j)
Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la
reducció progressiva del nombre d’ofertes o solucions): no
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sitges.
b) Lloc: C/ Sínia Morera, 1. 08870-Sitges
c) Data: Es farà públic a la Plataforma
d) Hora: Es farà públic a la Plataforma
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’obertura dels sobres no
tindrà caràcter públic ates que es preveu la utilització de mitjans electrònics
(article 157.4 LCSP)
-15 Despeses d'anunci: --16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i castellà.
-17 Recurs:
L’acte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, el qual s’ha de
presentar davant del registre general municipal o de l’òrgan encarregat de la seva
resolució, en el termini de quinze dies hàbils, comptats:
a) Quan s’interposi contra l’anunci de licitació, el termini comença a comptar a partir
de l’endemà de la seva publicació en el perfil de contractant.
b) Quan el recurs s’interposi contra el contingut dels plecs i altres documents
contractuals, el còmput s’inicia a partir de l’endemà del dia en què s’hagi publicat
en el perfil de contractant l’anunci de licitació, sempre que s’hi hagi indicat la
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manera com els interessats hi poden accedir. Quan no es faci aquesta indicació,
el termini comença a comptar a partir de l’endemà del dia en què s’hagin lliurat a
l’interessat o aquest hagi pogut accedir al seu contingut a través del perfil de
contractant.
En el cas del procediment negociat sense publicitat, el còmput del termini
comença des de l’endemà de la remissió de la invitació als candidats
seleccionats.
En els supòsits en què, de conformitat amb el que estableix l’article 138.2 de la
LCSP, els plecs no es puguin posar a disposició per mitjans electrònics, el termini
es computa a partir de l’endemà en què s’hagin lliurat al recurrent.
Amb caràcter general, no s’admet el recurs contra els plecs i documents
contractuals que hagin de regir una contractació si el recurrent, amb caràcter
previ a la seva interposició, ha presentat una oferta o sol·licitud de participació en
la licitació corresponent, sense perjudici del que es preveu per als supòsits de
nul·litat de ple dret.
c) Quan s’interposi contra actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació
o contra un acte resultant de l’aplicació del procediment negociat sense
publicitat, el còmput s’inicia a partir de l’endemà del dia en què s’hagi tingut
coneixement de la possible infracció.
d) Quan s’interposi contra l’adjudicació del contracte, el còmput s’inicia a partir de
l’endemà del dia en què aquesta s’hagi notificat de conformitat amb el que
disposa la disposició addicional quinzena als candidats o licitadors que hagin
estat admesos en el procediment
e) Quan el recurs s’interposi en relació amb alguna modificació basada en
l’incompliment del que estableixen els articles 204 i 205 de la LCSP, perquè
s’entén que la modificació hauria hagut de ser objecte d’una adjudicació nova,
des de l’endemà del dia en què s’hagi publicat en el perfil de contractant
f)

Quan el recurs s’interposi contra un encàrrec a un mitjà propi perquè no compleix
els requisits que estableix l’article 32 de la LCSP, des de l’endemà del dia en què
s’hagi publicat en el perfil de contractant.

g) En tots els altres casos, el termini comença a comptar des de l’endemà de la
notificació efectuada de conformitat amb el que disposa la disposició addicional
quinzena.
L’òrgan competent per al coneixement i la resolució del recurs és el Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic.
-

La interposició del recurs haurà de ser anunciada prèviament mitjançant escrit
adreçat a l’òrgan de contractació el qual indicarà l’acte que es vol impugnar dins
del termini d’interposició del recurs.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea -Sitges, a la data de la signatura electrònica
Assumpta Badia Lorenz
Cap del departament de Contractació
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