Ajuntament de Maçanet de la Selva

ANUNCI DE LICITACIÓ
Ajuntament de Maçanet de la Selva pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (exp. 1403-000206-2019 (X2019001546))
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Maçanet de la Selva.
b) Número d’identificació: 1710300000..
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Maçanet de la
Selva.
d) Tipus de poder adjudicador : ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
e) Número d'expedient: 1403-000206-2019 (X2019001546)).

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Maçanet de la Selva..
b) Domicili: c/ Salvador Espriu núm.1
c) Localitat i codi postal: Maçanet de la Selva, CP: 17412..
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972858005..
f) Adreça electrònica: msala@massanetdelaselva.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?r
eqCode=viewDetail&idCap=7922842
h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
i) Horari d’atenció: De 8:30 a 14:00 h

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: SERVEI , DE NETEJA VIÀRIA DE DIVERSES
URBANITZACIONS DEL TERME MUNICIPAL DE MAÇANET DE LA
SELVA ( Residencial Park, Montbarbat i Mas Altaba).
b) Admissió de pròrroga: si
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES512
e) Termini d'execució: 2 ANYS .
f) Codi CPV: 90610000-6
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
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-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 652.628,84 €. euros sense IVA.
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% DE L’IMPORT D’ADJUDICACIÓ
-8 Requisits específics del contractista
G. Solvència i classificació empresarial
G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i
tècnica o professional:
Acreditació de la solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència
econòmica i financera de l’empresari s’haurà d’acreditar per un dels mitjans
següents:
a) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals per import igual o superior al valor estimat del contracte.
Import mínim: 652.628,84 €
Acreditació documental:
Caldrà aportar el certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin
els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança,
i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció,
pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui
procedent.
b) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum
de negocis dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una
vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva duració és
superior a un any.
Import mínim: 244.735,81 €

Acreditació documental:
Si l'empresari està inscrit en el registre ho acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil.
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En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar
inscrit .
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Acreditació de la solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, l’acreditació de la solvència
tècnica o professional de l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els
seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s’haurà
d’acreditar pels mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys per

l’empresa o pels directius o treballadors de l’empresa assignats al
programa que es licita, i s’haurà d’incloure el seu import, dates i el
destinatari, sigui públic o privat. El requisit mínim de solvència serà que
l’import acumulat del millor any d’execució ha de ser igual o superior al
70% del valor de la seva anualitat mitjana.
Import mínim: 114.210,05 €
Si el contractista és de nova creació, entenent com a tal aquella empresa
que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica
s’acredita pels mitjans següents: Declaració indicant la maquinària,
material i equip tècnic del que es disposarà per a l'execució dels treballs o
prestacions, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent
quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació.
Acreditació documental:
La relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys per
l’empresa o pels directius o treballadors de l’empresa assignats al programa
que es licita, s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest
o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari. Si la
relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el
mateix ens contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat.
El licitador que hagi obtingut la major puntuació haurà d’acreditar la
solvència a través dels mitjans establerts a la clàusula 15 d’aquests plecs.
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G.2. Classificació empresarial:
Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no
membres de la Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu, poden acreditar, aquesta solvència mitjançant la
classificació empresarial especificada a continuació o una de superior:
Grup U –
Subgrup 1 Serveis de neteja
Categoria: 2 (anualitat mitjana fins a 360.000,00 €)
La categoria 2 indicada equival a la categoria C atorgada d’acord amb el
RD 1098/2001, segons el quadre d’equivalència establert a la Disposició
transitòria 3a del RD 773/2015, de 28 d’agost.
-9 Criteris d’adjudicació
Ponderació/puntuació:
1.- Criteris avaluables de forma automàtica: Puntuació màxima 80
punts
Criteri automàtic

Màxima puntuació

1.1.- Oferta econòmica general
1.2.- Bossa
extraordinàries

d’hores

anuals

60
per

neteges

10

1.3.- Bossa d’hores anuals per intervencions
immediates

10

1.1.- Oferta econòmica general............60 punts
La puntuació s’atorgarà de forma proporcional amb la següent fórmula
clàssica:
Pv= PxOm/Ov
On:
Pv = Puntuació de l'oferta a valorar
P= Punts criteri econòmic (60)
Om = Import oferta econòmica més baixa
Ov = Import oferta a valorar
1.2.- Bossa d’hores anuals per neteges extraordinàries: Puntuació
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màxima 10 punts.
S’atorgaran 10 punts a l’empresa que inclogui un major nombre d’hores
addicionals anuals per neteges extraordinàries ,sempre que s’ofereixi
sense cost afegit per l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.
La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment a l’oferta màxima segons
la següent fórmula:
P = Pmàx x N/Nmàx
On:
P = Puntuació
Pmàx = Puntuació màxima
N = Nombre ofert d’hores anuals per l’oferta que es valora per neteges
extraordinàries.
Nmàx = Nombre màxim ofert d’hores anuals per neteges extraordinàries.
En cas de no exhaurir el nombre d’hores total d’un any determinat, aquest
s’acumularà l’any següent.
1.3.- Bossa d’hores anuals per intervencions immediates: Puntuació
màxima 10 punts.
S’atorgaran 10 punts a l’empresa que inclogui un nombre major d’hores
anuals per intervencions immediates , sempre que s’ofereixi sense cost
afegit per l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.
La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment a l’oferta màxima segons
la següent fórmula:
P = Pmàx x N/Nmàx
On:
P = Puntuació
Pmàx = Puntuació màxima
N = Nombre ofertat d’hores anuals de l’oferta que es valora per serveis
d’intervenció immediata.
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Nmàx = Nombre màxim ofertat d’hores anuals per servei d’intervenció
immediata.
En cas de no exhaurir el nombre d’hores totals d’un any determinat, aquest
s’acumularà l’any següent.
2.- Criteris avaluables segons un judici de valor: Puntuació màxima 45
punts.
A continuació es detalla el procediment que se seguirà per poder valorar
cadascuna de les ofertes en base a criteris d’un judici de valor.
Per la valoració de cadascun dels criteris d’aquest apartat, en els casos on
no s’estableixi expressament, s’assignarà per a cada criteri de valoració un
resultat (EXCEL·LENT, NOTABLE, ACCEPTABLE O INSUFICIENT) i la
puntuació màxima a la/es proposta/es que resultin més completes i
beneficioses per l’Ajuntament, atorgant a la resta de propostes la puntuació
d’acord amb els següents paràmetres:
PARÀMETRES DE PUNTUACIÓ
%
DE
PUNTUACIÓ
(sobre els punts de cada
apartat)
EXCEL·LENT: La proposta és innovadora,
satisfà plenament les necessitats reals de
l’Ajuntament i aporta avantatges excel·lents,
superant les expectatives del plec amb un
servei innovador que denota seguretat en la
posada en marxa i posterior prestació
NOTABLE: La proposta satisfà les necessitats
reals de l’Ajuntament, aporta avantatges,
supera les expectatives del plec, però no es
considera innovadora i els avantatges no es
consideren excel·lents
ACCEPTABLE: La proposta satisfà les
necessitats mínimes de l’Ajuntament, aporta
algun avantatge sobre els requeriments del
plec o aporta alguna innovació poc rellevant
INSUFICIENT: La proposta satisfà les
necessitats mínimes de l’Ajuntament, però no
aporta cap avantatge sobre els requeriments
del plec

100 %

50 %

25 %

0%
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A continuació es detallen els criteris avaluables segons un judici de
valor: Puntuació màxima 45 punts.
Criteris avaluables mitjançant judici de valors

Puntuació Màxima
(45 punts)

2.1.- Proposta de prestació del servei de neteja
viària

25 punts

2.2.- Proposta de qualitat i idoneïtat dels recursos
materials i humans proposats.

20 punts

Proposta de prestació del servei de neteja viària: Puntuació màxima
25 punts.
Puntuació màxima
Criteri de puntuació

10 punts

8 punts

L’adequació tècnica, idoneïtat i coherència de la
proposta organitzativa i de gestió dels serveis.
La informació ha de ser ordenada, concisa, ben
grafiada i demostrar en tot moment que la
prestació del servei és fruït d’una bona
planificació i organització dels mitjans humans i
materials, ajustant-se en tot moment a la
casuística del servei.
L’eficiència dels tractaments de neteja així com
la coherència dels rendiments dels equips de
treball (ml / jornada o ml / hora) en relació amb
el dimensionament del servei, distribuïts de la
següent manera:
 4 punts: L’eficiència dels tractaments bàsics
de neteja en base als rendiments de treball
ofertats i adequació a les particularitats del
servei.
 4 punts: L’eficiència dels tractaments
específics de neteja en base als rendiments de
treball ofertats i adequació a les particularitats
del servei.
La incorporació de tecnologies que millorin
l’eficàcia, rendiments i qualitat dels serveis. Es
valorarà
que
es
proposin
tecnologies
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4 punts

3 punts

innovadores que proporcionin una major
eficiència, rendiments i qualitat del servei que
siguin fàcilment avaluables i amb incidència
directa en el servei.
L’eficiència dels tractaments d’escombrat amb
aigua: Optimització dels recursos hídrics,
consums i aspectes de prevenció de la
legionel·la.

2.2.- Proposta de qualitat i idoneïtat dels recursos materials i humans
proposats: Puntuació màxima 20 punts.
Es valorarà la proposta organitzativa i executiva presentada pels licitadors
pel que fa als materials i recursos destinats al desenvolupament del servei,
a partir de les condicions mínimes a complir del plec de prescripcions
tècniques. Per a la valoració d’aquest apartat es tindrà en compte el
següent repartiment de punts segons els criteris indicats:
Puntuació màxima
Criteri de puntuació

9 punts

8 punts

3 punts

La idoneïtat de les característiques tècniques,
l’antiguitat i la quantitat total del material
proposat, la funcionalitat i l’adequació a les
necessitats del servei, així com la reducció dels
terminis de substitució de la maquinària en cas
d’avaria.
Adequació i justificació dels recursos humans:
Màxima puntuació a les ofertes que proposin la
millor estructura de plantilla en relació al servei
proposat i de la forma més clara i concisa. Es
tindrà en compte l’organigrama, les categories
proposades,
l’estructura
indirecta,
els
departaments de suport al servei, l’equilibri
entre els quadres de comandament i el personal
operatiu.
Es
valoraran
les
característiques
mediambientals (emissions de gasos i
acústiques) dels equips i maquinària previstos a
aportar per garantir el servei.
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Criteris avaluables de forma automàtica: Puntuació màxima 80 punts
Criteris avaluables mitjançant judici de valor: Puntuació màxima 45
punts PUNTUACIÓ TOTAL = 125 punts
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
El contractista es compromet a fomentar la igualtat entre homes i dones
establint mesures com són pla d’igualtat, regulació en conveni col·lectiu o
actuacions específiques tendents a eliminar les diferencies laborals en el sí
de l’organització (salarials, funcionals, etc).
L’empresa contractista es compromet a acreditar mitjançant informe anual
sobre les mesures que disposa per donar compliment a aquesta clàusula” .
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 26 DE NOVEMBRE DE
2019
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 31 DE DESEMBRE DE 2019
b) Documentació que cal presentar: LA QUE FIGURA ALS PLECS
c) Presentació d’ofertes: SOBRE ELECTRONIC
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Maçanet de la Selva.
-15 Despeses d'anunci : NO HI HA DESPESES
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
CATALÀ o CASTELLÀ
-17 Recurs
a) Recurs especial en matèria de contractació
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