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ANUNCI
Per acord de Junta de data 23 de juliol de 2018, es va aprovar els plecs de clàusules
administratives, de prescripcions tècniques i la memòria del contracte del servei de grua per
a la retirada de vehicles mal estacionats i de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora
d’ús i posterior descontaminació i reciclatge dels residus resultants i, l’expedient
corresponent de contractació de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: MC2018018CNTSE
2. Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: Serveis
b) Descripció del servei: L’objecte del contracte és la prestació del servei de grua per a la
retirada de vehicles mal estacionats i la prestació del servei de retirada i emmagatzematge
dels vehicles fora d’ús i posterior descontaminació i reciclatge dels residus resultants, així
com, el dipòsit de vehicles que s’hagi d’executar en compliment d’ordres judicials o
administratives als municipis de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener (en endavant
MIC).
Les prestacions objecte de la present contractació hauran d’ajustar-se als requisits
establerts en el present plec de clàusules administratives particulars i en el plec de
prescripcions tècniques, els quals tenen naturalesa contractual.
En cas de contradiccions entre el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques, prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars.
Aquesta contractació és divideix en els dos (2) LOTS següents:


Lot 1. Servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats.
Aquest lot té per objecte garantir el servei de retirada de vehicles mal estacionats
durant les 24 hores del dia i per tots els dies de la setmana als municipis de la MIC.
Inicialment, es prestarà els serveis als municipis de Sant Joan de Vilatorrada, Súria i
Santpedor; però en qualsevol moment podrà ampliar-se a qualsevol altra sol·licitud
dels municipis membres d’aquesta Mancomunitat, havent d’acomplir, per part de
l’adjudicatari/ària, amb les condicions d’aquest plec i de l’oferta presentada.



Lot 2. Servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants.
La finalitat d’aquest lot és garantir la prestació del servei de retirada i
emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior descontaminació i reciclatge dels
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residus resultants als municipis de la MIC. Aquests treballs s’hauran de desenvolupar
segons estableix el Reial Decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final
de la seva vida útil. La normativa indicada té per objecte establir mesures destinades
a la prevenció de la generació de residus procedents de vehicles i a la recollida, a la
preparació per a la reutilització, al reciclatge i altres formes de valorització dels
vehicles al final de la seva vida útil, inclosos els seus components, per així reduir
l’eliminació de residus i millorar l’eficàcia en la protecció de la salut humana i del
medi ambient al llarg del cicle de vida dels vehicles; així com el dipòsit dels vehicles
que s’hagi d’executar en compliment d’ordres judicials o administratives.

c) Durada del contracte: La durada del contracte es fixa en 2 anys, comptats a partir
del dia següent al de la signatura del corresponent contracte administratiu i admet dues
pròrrogues d’un any cadascuna, que hauran de ser acordades de manera expressa per part
de l’òrgan de contractació abans del període contractual en curs. La durada total del
contracte, incloses les pròrrogues, no podrà excedir els quatre anys.
El contracte es prorrogarà obligatòriament per a la persona adjudicatària en cas
d’extinció del mateix per qualsevol causa, i fins que no s’hagi dut a terme la nova
adjudicació del servei, amb la finalitat de garantir la seva continuïtat. Aquesta pròrroga
forçosa podrà tenir una durada màxima de 9 mesos.
3. Tramitació:
a) Procediment: Obert simplificat.
b) Tramitació: Ordinària.
c) Forma: es portarà a terme en base a criteris de valoració automàtics, sense judici de
valor, de conformitat amb el previst als articles 145,146 i 159 b) de la LCSP.

4. Valor estimat i Pressupost de la licitació: De conformitat amb el que disposa l’article
101 de la LCSP, el valor estimat del contracte, tenint en compte els dos lots, a efectes de
determinar el procediment d’adjudicació es fixa en setanta-quatre mil quatre cents trenta-nou
amb seixanta-vuit cèntims (74.439,68€), IVA no inclòs, d’acord amb la clàusula 5a.Valor
estimat del contracte i Pressupost de licitació. Del Plec de Clàusules administratives
particulars de la licitació.


Lot 1: Servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats
El valor estimat del contracte: és de cinquanta-sis mil cinc cents (56.500€) IVA
no inclòs. (2 anys més dues pròrrogues d’1 any cadascuna)
Pressupost base de licitació: és de trenta-quatre mil cent vuitanta-dos amb
cinquanta cèntims (34.182,50€) IVA inclòs. (2 anys)
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Lot 2: Servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants
Valor estimat del contracte: És de disset mil nou cents trenta-nou amb
seixanta-vuit cèntims (17.939,68€) IVA no inclòs. (2 anys més dues pròrrogues
d’1 any cadascuna)
Pressupost base de licitació: És de deu mil vuit cents cinquanta-tres mil amb
cinquanta cèntims (10.853,50€) IVA inclòs. (2 anys)

5. Garantia definitiva:
- Lot 1: Servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats: La garantia
definitiva serà l’equivalent al cinc per cent (5%) del preu final ofert pel licitador, exclòs d’IVA,
en base als preus unitaris de l’oferta i l’estimació de vehicles a recollir prevista en aquest
plec.
- Lot 2: Servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants: no serà necessària la constitució
de garantia definitiva.
6. Obtenció de documentació i informació:
L’obertura del termini de presentació de proposicions es farà públic mitjançant la inserció
d’aquest anunci de licitació en el Perfil del Contractant de la MIC.
7. Presentació d’ofertes:
a) Mitjà de presentació: podran presentar-se per qualsevol dels mitjans admesos per
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
b) Lloc: Les ofertes aniran adreçades a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
(Passeig Gallifa,1, planta 2a - 08250 Sant Joan de Vilatorrada). La presentació de les
proposicions es podrà fer presencialment o per correu postal (no missatgeria) posant en
coneixement de la MIC, abans de finalitzar el termini de presentació de proposicions, la
presentació de la proposició en l’oficina de correus, mitjançant fax (93.876.50.66) en què
s’identifiqui el licitador i el procediment a què es licita, es faci constar la presentació per
correu de la proposició i el número de certificat de la remesa.
c)Data límit de presentació: Els interessats en prendre part en la licitació podran presentar
les seves ofertes fins el dia 14 de setembre de 2018 a les 14:00h.
La presentació de les proposicions es podrà realitzar tots els dies dins el termini de dilluns a
divendres en horari de 9:00 a 14:00 h.
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8. Solvència de les empreses licitadores:


Lot 1: Servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats.
a) Solvència econòmica i financera.
El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més
volum de negoci dels quatre últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja
el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any (això és,
21.187,50€).
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels
seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari
està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Solvència tècnica.
Relació dels principals serveis efectuats en els últims cinc anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs
efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari.
Amb el requisit mínim que l’import anual acumulat l’any de més execució sigui
igual o superior al 70% de la anualitat mitjana del contracte (això és 9.887,50€).



Lot 2: Servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants
a) Solvència econòmica i financera
El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més
volum de negoci dels quatre últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja
el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any (això és
6.727,38€).
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels
seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari
està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
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b) Solvència tècnica
Relació dels principals serveis efectuats en els últims cinc anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs
efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari.
Amb el requisit mínim que l’import anual acumulat l’any de més execució sigui
igual o superior al 70% de la anualitat mitjana del contracte (això és 3.139,44€).

9. Condicions especials d’execució:
Descrites a la clàusula 27a del PCA.
10. Criteris de valoració de les ofertes:
Descrites a les clàusules 17a, 18a i 19a del PCA
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