CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT EN EL PERFIL

DOCUMENT DESCRIPTIU DEL CONTRACTE
Dades de l’òrgan de contractació
L’òrgan de contractació és l’Alcaldia.
Telèfon: 93 570 57 32
Correu electrònic: mar.contractacio@martorelles.cat
Adreça social: Plaça Ajuntament 1 (08107) Martorelles (Vallès Oriental)
Perfil de contractant: www.martorelles.cat
Dades del contracte
Codi contracte:

2021/335

Tipus contracte:

IVA tipus.............
Valor estimat del contracte

Servei
Servei d’esbrossat d’escocells reservat a
Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa
Social
12.450,9 euros IVA inclòs
Preu unitari màxim/jornada 8 hores: 415,03 euros
IVA inclòs
21 %
10.290,00 euros

Codi CPV

45111220-6 i 77312000-0

Aplicació pressupostària

5100.1711.22699

Objecte:
Pressupost de licitació (IVA inclòs).................

Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques
L’objecte del contracte és l’eliminació de la vegetació espontània que sorgeix en voreres i escocells
d’arbrat viari municipal. Els treballs es faran mecànicament amb desbrossadora. La vorera i l’escocell
haurà de quedar escombrat i s’haurà de retirar les restes vegetals. De forma puntual i sota demanda
específica s’eliminarà manualment, conjuntament amb un entrecavat dels escocells d’algun carrer.
Es preveuen tres intervencions (corresponent aquestes amb les èpoques de màxima proliferació
d’herbes i estimant que cadascuna inclogui unes 10 jornades laborals de 8 hores), tot i que aquesta
periodicitat es podrà modificar en funció de les necessitats. Així doncs, donat que es tracta d’actuacions
discontínues en el temps, a petició dels serveis tècnics municipals, el pressupost de licitació no és
vinculant sinó que recull l’import màxim de la despesa total del contracte.
Lloc de realització de la prestació i/o lliurament del subministrament
Municipi de Martorelles.
Durada del contracte
Es preveuen tres intervencions tot i que aquesta periodicitat es podrà modificar en funció de les
necessitats. En tot cas el contracte finalitzarà amb data 31 de desembre de 2021.
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Criteris d’adjudicació.

Criteris avaluables amb la mera aplicació de fórmules (75 punts):
CRITERI ECONÒMIC:
Millora econòmica del preu o pressupost de licitació en base a preus unitaris per jornada de treball
(màxim 75 punts).
Les empreses interessades hauran de fer oferta indicant preu unitari per jornada de treball. Es valorarà
assignant la major puntuació possible és a dir, 75 punts, a la proposta que ofereixi la diferencia més
alta amb el pressupost de licitació (preu unitari màxim per jornada de 8 hores: 415,03 euros IVA
inclòs). Es determinarà la puntuació de les propostes restants, és a dir la puntuació de cada oferta,
d’acord amb la següent fórmula:

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta millor
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
M = Factor de modulació
El factor de modulació queda establert en 1
Criteris que depenen d’un judici de valor: fins a 25 punts
Organització de la prestació del servei. Qualitat i idoneïtat tècnica de la proposta de treball.
Es donarà la màxima puntuació a les propostes més coherents i adequades, i la resta tindran una
puntuació proporcional. Aquesta documentació ha de constar d’una memòria explicativa detallada de
l’execució del servei i dels mitjans tècnics i humans de que és disposarà:
Pla de treball (proposta d’organització i execució dels treballs)
Temporització dels treballs
Personal adscrit a la contracta, fent constar categories de cadascun d’ells
Vehicles i maquinaria
Experiència en tasques de desherbat en municipis
Solvència tècnica
Plaça Ajuntament 1 (08107) Martorelles. Tel. 93 570 57 32 Fax. 93 570 59 64.

No aplica
Aptitud per contractar donada la reserva social del contracte
Contracte reservat a Centres Especials d`Ocupació d’Iniciativa Social, d’acord amb la Disposició
Addicional Quarta de la LLei de Contractes del Sector Públic, els quals estan definits a l’article 43.4 del
Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
Aquesta circumstancia s’haurà d’acreditar amb el lliurament del certificat corresponent.
Tramesa d’ofertes
El termini de presentació de les ofertes a través del Perfil de Contractant de l’Ajuntament de
Martorelles, serà fins al dia 19 de febrer de 2021.
Per participar en la licitació d’aquest contracte els interessats han de presentar la seva oferta de
manera telemàtica mitjançant el sistema de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. No
s’admetrà cap altre forma de presentació de l’oferta. A la tramesa s’ha d’adjuntar el Model de
Presentació d’Oferta que es troba annex a aquest Document Descriptiu del Contracte, degudament
omplert, en format PDF i signat electrònicament.
Notificació de l’adjudicació
L’adjudicació del contracte es publicarà en el perfil de contractant, el que servirà de notificació a
tots els interessats.
En tractar-se d’un contracte menor l’Ajuntament de Martorelles es reserva la possibilitat
d’adjudicar el contracte a l’empresa que consideri que s’ajusti millor a les necessitats en relació
qualitat – preu, a no adjudicar el contracte i/o a deixar-lo desert.
Signatura del contracte
L’acceptació per part de l’empresa adjudicatària de la notificació de l’acte d’adjudicació servirà
com a perfeccionament del contracte.
Documentació a lliurar
L’empresa que faci la millor oferta en relació qualitat – preu haurà de lliurar, abans de
l’adjudicació:
-

Certificat d’estar al corrent d’hisenda

-

Certificat d’estar al corrent de seguretat social

-

Certificat de la seva inscripció en qualsevol dels registres de Centre Especial de Treball Autonòmics
o Certificat d’inscripció al registre corresponent com a associació, fundació o cooperativa d’iniciativa
social i sense ànim de lucre

Protecció de dades
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de l’Ajuntament
de Martorelles, amb la finalitat de gestionar la contractació municipal. Les vostres dades
(identificadores i de contacte) només seran a cedides a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i s’incorporaran a un fitxer anomenat
“Plataforma de Serveis de Contractació Pública” (PSCP) amb la finalitat de publicar aquesta
informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos són el registre de les dades de contacte de
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les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d’àmbit territorial català que
fan servir la PSCP(perfil licitador) i les seves eines de licitació electrònica.
La presentació de les proposicions porta implícit el vostre consentiment en els tractaments de les
vostres dades per les finalitats indicades.
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers
presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: pl. Ajuntament 1, 08107 Martorelles
(Vallès Oriental), indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Pel que fa al fitxer
PSCP presentant sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, ubicades al Passeig de Gràcia, 19, 08007 de Barcelona o mitjançant
l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat.

Martorelles, data signatura electrònica
Contractació
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