Dimarts, 9 de febrer de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Tordera
ANUNCI de licitació del contracte de serveis consistent en els treballs de manteniment de les franges de protecció
contra incendis a les urbanitzacions del municipi de Tordera, 2016
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Tordera, en sessió ordinària de data 28 de gener de 2016, va aprovar
l'expedient de contractació del servei consistent en els treballs de manteniment de les franges de protecció contra
incendis a les urbanitzacions del municipi de Tordera, 2016 –comprensiu, entre d'altres, del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Així mateix, en la mateixa sessió es va disposar l'obertura del procediment de licitació del present contracte en els
termes següents:
1. Entitat adjudicadora:
a) Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació.
c) Obtenció de documentació i informació:
c.1) Dependència: Ajuntament de Tordera.
c.2) Domicili: Plaça Església, 2.
c.3) Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
c.4) Telèfon: 937643717.
c.5) Telefax: 937643853.
c.6) Correu electrònic: contractacio@tordera.cat.
c.7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Ajuntament_de_Tordera.
c.8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: La documentació addicional que se sol·liciti sobre els Plecs i la
documentació complementària haurà de facilitar-se, almenys, 6 dies abans de la data límit fixada per a la recepció de
les ofertes, sempre que la petició s'hagi presentat amb una antelació mínima de 5 dies naturals.
d) Número d'expedient: 2016/13.

a) Tipus: Serveis.
b) Descripció: Consistent en els treballs de manteniment de les franges de protecció contra incendis a les
urbanitzacions.
c) Divisió per lots i número de lots: 6.
d) Lloc d'execució: terme municipal de Tordera d'acord amb els plànols del PPT.
e) Termini d'execució: 6 setmanes, període comprés entre el 2 de maig de 2016 i el 15 de juny de 2016, ambdós
inclosos. Termini no prorrogable. Incompliment de termini subjecte a penalitats.
f) Admissió de pròrroga: Sí, 6 setmanes més, corresponents a l'anualitat 2017.
g) Admissió de variants o millores: No.
h) CPV:
Lot 1: 77200000-2 – Serveis forestals
Lot 2: 77200000-2 – Serveis forestals
Lot 3: 77200000-2 – Serveis forestals
Lot 4: 77200000-2 – Serveis forestals
Lot 5: 77200000-2 – Serveis forestals
Lot 6: 77200000-2 – Serveis forestals
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Criteris d'adjudicació:
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2. Objecte del contracte:
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c.1) Valoració de les ofertes econòmiques de cada lot (criteri de valoració automàtic) mitjançant l'aplicació de fórmules,
sobre un màxim de 100 punts.
c.2) Adjudicació dels lots: màxim 1 lot per empresa si el número d'empreses participants és igual o superior a 6.
Altrament, hi ha la possibilitat d'adjudicar més d'1 lot a una empresa si el número de participants és inferior a 6.
Adjudicació per ordre de major a menor hectàrees.
4. Valor estimat del contracte:
Import del valor estimat del contracte: 302.349,72 EUR.
5. Pressupost base de licitació:
Lot

HA

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Total lots

36,88
35,7
33,41
29,49
29,12
27,95
192,55

Pressupost net
base de licitació
(sense impostos)
28.955,23 EUR
28.028,78 EUR
26.230,86 EUR
23.153,19 EUR
22.862,69 EUR
21.944,10 EUR
151.174,86 EUR

IVA 21 %

Pressupost total
(IVA inclòs)

6.080,60 EUR
5.886,04 EUR
5.508,48 EUR
4.862,17 EUR
4.801,17 EUR
4.608,26 EUR
31.746,72 EUR

35.035,83 EUR
33.914,82 EUR
31.739,34 EUR
28.015,36 EUR
27.663,86 EUR
26.552,36 EUR
182.921,58 EUR

6. Garanties exigides:
a) Garantia provisional: No.
b) Garantia definitiva: 5 per cent de l'import net adjudicat de cada lot.
7. Requisits específics del contractista:
a) Podran participar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i
plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu l'article 54 del TRLCSP i que no incorrin en cap de les prohibicions
de contractar recollides als articles 60 del TRLCSP.
b) Classificació empresarial: No obligatòria, si bé, és un mitjà d'acreditació: Grup O; Subgrup 6; Categoria 1.
c) Els licitadors han d'acreditar la solvència econòmica i financera, pels mitjans següents (tots):
b.1) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereix el contracte, per import igual o
superior al valor estimat del contracte corresponent al lot d'inferior quantia (25.000 EUR/anuals, IVA exclòs). Caldrà
acreditar 1, l'últim exercici.
b.2) Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior a
300.000 EUR.

c.1) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc 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.
Caldrà acreditar un mínim de 2 serveis prestats equivalents al lot d'inferior quantia, per import igual o superior, a
cadascun d'ells, als 9.000 EUR/anuals, IVA exclòs.
c.2) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, participants en el contracte,
especialment aquells encarregats del control de qualitat. Declaració responsable indicant el número d'hectàrees de què
és capaç de realitzar.
d) Els licitadors han de presentar les seves proposicions en 2 sobres (1 i 2) tancats, identificats i signats pel propi
licitador o pel representant de l'empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament, amb la
documentació que s'especifica en el PCAP. Els sobres han de precisar la licitació a què concorren, s'ha d'incloure un
índex amb el seu contingut i presentar dins el termini i lloc que s'estableix en el punt 8 d'aquest anunci.
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c) Els licitadors han d'acreditar la solvència tècnica o professional, pels mitjans següents (tots):

Dimarts, 9 de febrer de 2016

8. Presentació de la documentació i proposicions:
a) Data límit de presentació: En el termini de 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci
de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
b) Modalitat de presentació: Presencial al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Tordera o per Correu
administratiu certificat i urgent. En el supòsit que s'enviïn per correu administratiu, s'haurà de justificar la data i hora
d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de la mateixa per mitjà
de tèlex, fax, telegrama, o correu electrònic (contractacio@tordera.cat) el mateix dia i abans de què finalitzi el termini
14:00 h, tot adjuntant còpia de la Instància de presentació (model Annex 1) segellada pel funcionari de correus. Sense la
concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació després de la
data d'acabament del termini assenyalat en l'anunci de licitació. Transcorreguts 10 dies naturals des de la data
esmentada sense haver-se rebut la documentació, la proposició no serà admesa en cap cas.
c) Lloc de presentació:
c.1) Dependència: Ajuntament de Tordera (OAC), de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 h.
c.2) Domicili: Plaça Església, 2.
c.3) Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
c.4) Correu electrònic: contractacio@tordera.cat.
9. Obertura de la documentació i proposicions:
a) Descripció: Obertura dels sobres en 2 fases:
a.1) Obertura sobre núm. 1 (Documentació administrativa). La Mesa de Contractació es reunirà en sessió privada.
a.2) Obertura sobre núm. 2 (Documentació relativa a criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules).
La Mesa de Contractació es reunirà en acte públic.
b) Domicili: carrer Ciutadans, 16, 1r.
c) Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
d) Data:
d.1) Sobre núm. 1. Dins el termini màxim de 10 dies naturals, un cop finalitzat el termini de presentació de pliques.
d.2) Sobre núm. 2. Dins el termini màxim de 7 dies hàbils, un cop celebrat l'acte anterior.
10. Despeses d'anuncis: Les despeses de les publicacions de la licitació seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte
d'acord amb taxes oficials.
11. Condicions especials d'execució:
Les condicions especials d'execució estan definides a la Clàusula 45a. del PCAP.
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Tordera, 29 de gener de 2016
Ho disposa, el 1r. tinent d'alcalde, per delegació (DA 2015/580), Josep Llorens Muñoz
Davant meu, el secretari accidental (DGAL 19/11/2014), Josep Martori Jubany

https: //bop.diba.cat
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