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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PER AL CONTRACTE DE RESERVA
SOCIAL PER ALS TREBALLS D'ENJARDINAMENT DEL TALÚS SITUAT A
LA CTRA, COLLBLANC (DAVANT CAMP FUTBOL PUBILLA CASES)

I. CONSIDERACIONS PREVIES

Atés que aquest espai no está inclds dins l'ámbit de manteniment dels espais verds i

considerant la necessitat del seu eniardinament es considera adient la seva
contractació.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la reali2ació de I'enjardinament de baixes necessitats
hídriques ide manteniment, ila realització de la ¡nstal'lació de gote¡g. La superfície a
actuar és de 660m2 aprox, situada a la Ctra de Collblanc no 239, a I'algada del Camp
Municipal de Futbol de Pubilla Cases. (Veure situació en l'annex 1)

3. TREBALLS A REALITZAR

3.1 An¡vellament terra i enjardinament
S'hauran de fer senzills treballs d'anivellament i repassada de terra a la zona a
enjardinar per tal de preparar la superfície per a l'enjardinament. L'enjardinament
consistirá en una combinació d'arbustives fent l'estructura verda i la selecció de olanta
vivaq i/o entap¡ssant, o hidrosembra amb addició d'espécies arbustives i/o de for.

La tipologia de plantes será sol licitada a I'adjudicatari pel técnic de l'Ajuntament que
es desrgni com a responsable del contracte en funció de la proposta d'enjardinament
que finalment es faci. Els elements vegetals definitius seran escoll¡ts per l'Ajuntament
d'entre els elements que es detallen a l'Annex 2 iels proposats per l'adjudicatari. En
tot cas el preu de licitació del contracte es un límit máxim de la prestació de serveis
que en cap cas podrá ser superat.

La prioritat és crear un nou espai verd amb la preséncia de colors de les floracions
diverses, adaptades al medi urbá, res¡stents, amb baixa predisposició a la presénc¡a
de plagues, i amb ba¡xes necessitats tant de manteniment com de consum hídric.
Els treballs inclouen la retirada ¡ gestió dels res¡dus.

3.2. Instal.lació de reg

Malgrat es prevegi un espa¡ amb baix consum d'aigua, s'instal lará un sistema
automatitzat de reg. La instal lació s'haurá de derivar des del comptador propi de
l'equipament, des del qual es fará la nova distribució de reg.

3.3 Gálcul de les necessitats de reg i programa de reg
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L'empresa, lliurará un estudi de les necessitats de reg segons I'enjardinament proposat
i la valoració del consum hídric, les freqüéncies, i el programa de reg considerant el
mes de juliol com a referent.

4. REQUISITS DELS LICITANTS

Aquest contracte té carácter reservat i, per tant, no poden concórrer més que Centres
espacials de treball d'lniciativa Social (CET) inscrits en el Registre de Centres
Especials de Treball que correspongui, o bé Empreses d'inserció regulades en la Llei
44l2OO7 , de 13 de desembre

D'acord amb la previsió dels articles 65 i66 LCSP, l'activitat de les empreses
licitadores que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb I'objecte del
contracte, segons resulti dels seus respect¡us estatuts o regles fundacionals_

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients
per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb
l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la
realització de l'activitat o la prestació que constitueixi I'objecte del contracte.

5. TERiflNt D'EXECUCó

La durada máxima del contracte será de 1 mes des de l'adiudicació icom a máxim el
3l de desembre de 2019.

6. PRESSUPOST

El pressupost per a I'execució de les tasques previstes ascendeix a 14.998.05€ VA
exclós).

El cálcul del pressupost base de licitació s'ha establert a partir del cálcul dels costos
directes i indirectes. Dins dels costos directes, el cálcul de l'esforg que s,estima
necessari per a la presiac¡ó objecte del contracte s'ha obtingut d'acord amb els preus
de la base de dades del ITEC 2018 (PEC).

El pressupost base de licitació, que determina el límit máxim de despesa al qual es
compromet l'Ajuntament, és el de 18.135,54€ IVA inclds, amb el desglossament
següent: 14.998,05€ pressupost net i 3.147,4%. en concepte d'lmpost sobre el Valor
Afegit.

7. FORMA DE PAGAMENT

Es realitzará una única certificac¡ó a la final¡tzació dels treballs. El oreus dels
treballs/elements unitaris serán els ofertats pel licitant, ja sigu¡ en la proposta de
l'Annex 2 (cláusula 9.a) o als preus unitaris de la seva proposta (cláusula 9.2).

Les factures seran presentades de forma electrónica mitjangant la plataforma de
I'Ajuntament prévia validació dels treballs dels serveis técnics.
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8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Será resoonsable del contracte el técn¡c
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

que es design¡ de l'Area d'Espai Públic,

9, PRESENTACIO DE L'OFERTA

Com a requisit previ, i al tractar-se d'un contracte reservat, juntament amb la proposta
económica s'haurá de presentar una cópia de la inscripc¡ó del l¡c¡tant en el Reo¡stre
administratiu oertinent com a Empresa d'lnserció Social, Centre de Treball d'lniciativa
soc¡al, etc.

Tenint en compte que el pressupost máxim de les tasques ascendeix a 14.998,05€
(lVA exclós) i als efectes de poder fer una valoració de les propostes dels licitadors,
s'ha fet una estimació, amb una proposta d'enjardinament en la que són necess¿ries
les unitats que es detallen a I'Annex 2. Aquesta estimació és als efectes de valoració
de les propostes, no és vinculant per a l'Ajuntament, que podrá variar les unitats i

tipus d'elements vegetals en funció de la proposta de l'adjudicatari, amb el límit máxim
del pressupost del contracte

Es presentará:

a) Proposta económica (lVA exclós): Es presentará el preu unitari de cada un
dels treballs/conceptes detallats en I'Annex 2 a aquests plecs. El licitador que
no presenti preu per alqun dels treballs será exclós del concurs.

b) S'haurá de lliurar un estudi amb la valorac¡ó del consum hídric, freqüéncia i

programa de reg (el considera el mes de luliol com a referent).
c) Proposta d'enjardinament i instal lació de reg diferent a la proposada, sempre

que no suDosi un incrementi el preu máxim del contracte. En cas de presentar
una proposta alternativa s'haurá d'indicar tipus d'elements vegetals, unitats i

preus unitaris dels conceptes a valorar, així com preu de la totalitat de la
proposta. La proposta pot incloure la modificac¡ó d'unitats d'elements
proposars.

Els preus unitaris presentats en aquesta proposta d'enjardinament quedaran
inclosos al contracte i seran vinculants per a ambdues parts.

Els criteris per a I'adjudicació són:

. Preu: criteri automátic. Reoresenta el 60%
S'atorgaran 60 punts a l'oferta que presenti el pressupost total més económic. Es
a dir, es prendrá com a oferta la suma d'una unitat de cada un dels
treballs/conceotes detallat a lAnnex 2. L'oferta amb el preu unitari total més
económic obtindrá 60 punts, la resta d'ofertes es valoraran proporcionalment.
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. Criterisqualitatius:

a) S'atorgaran fins a 20 punts per la valoració de I'estudi de les necessitats de
reg presentat (comptabilitzant la programació del mes de juliol). Es tindrá en
compte la valoració del consum hídr¡c de la solució proposada, freqüénc¡es i

programa de reg.
b) S'atorgaran fins a 20 punts per la proposta d'altres solucions d'enjardinament

diferents a la proposada.

Resultará adjudicatari el licitador que aconsegueixi més puntuació global, entenent com
a tal la suma del dos cr¡teris d'adiudicació.

1,|. MODIFICACIONS DE CONTRACTE

No hi ha modificacions del contractes Drev¡stes

Un cop perfeccionat el contracte, l'órgan de contractació només podrá modificar el
contracte, si concorren les circumstáncies establertes al'ar1.205 de la Llei 912017 de9
de novembre de 2017.

Marta Rabella
Técn¡c de gestió - Espa¡ Públic

Blanca At¡enza
Directora de Serve¡s
Urban¡sme i Sostenib¡litat

d'Espa¡ Públ¡c,

L'Hospitalet de Llobregat, 25 de marg de 2019
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ANNEX 1

ESPAI TALÚS _ DAVANT CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL PUBILLA CASES
(Ctra.Collblanc)
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ANNEX 2

PROPOSTA ENJARDINAMENT TAtÚS . PUBILTA CASES

u concepte am¡dament
o un¡tats

Preu
un¡tar¡

m2 Anivellament + repassada terra, manual, pendens 12-50% 350
ut Subministrament de olanta C-31 500

ut

Plantació d'arbust o arbre de Detit format en contenidor de 1.5 a
3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb m¡tjans
manuals, en un pendent ¡nferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de I'excavació i primer reg

600

pa. Instal.lac¡ó de reg 1

m2

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espécies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base
de palla picada ifibra curta de cel.lulosa (200glm2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, b¡oactivador microb¡á i
estabilitzador s¡ntétic de base acrílica, en una superfíc¡e de 500 a
2000 m2

650


