ANUNCI DE LICITACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UN SERVEI DE
GRUA PER A APARCAM

Exp.: 001/18 DM

1. Entitat adjudicadora
APARCAMENTS I MOBILITAT DE CAMBRILS, SLM (en endavant Aparcam)
Àrea Econòmic-Financera
Nº expedient: 001/18DM

2. Objecte del servei
Realitzar un servei integral de grua o retirada de vehicles de la via pública per a Aparcam al
municipi de Cambrils. El servei es realitzarà des del dia 1 de març de 2018 fins al dia 30 de juny
de 2018. Constarà d’un horari fix, així com de servei fora d’aquest horari a demanda, per tant,
es disposarà d’un servei de cobertura les 24h del dia.

Pel que fa a l’horari fix, aquest serà de 50h/setmanals. Fora d’aquest horari també es podrà
donar servei de forma extraordinària.

Dins de l’horari fix establert però també fora d’aquest, l’adjudicatari haurà de respondre
telefònicament a les trucades rebudes, des de la centraleta de la policia local de Cambrils, i
iniciar el servei de grua per tal de personar-se al lloc indicat per la policia local amb un temps
màxim de 20 min. dins l’horari fix i 30 min. fora d’aquest horari. Si es produeixen dos o més
trucades en el mateix moment s’entendrà que aquest temps podrà demorar-se fins que el
vehicle que s’estigui retirant hagi estat dipositat a les dependències d’Aparcam, tenint en
compte la distància des del lloc de retirada, les incidències de trànsit que hi pugui haver i la
normativa de circulació vigent. D’altra manera, sinó hi ha causa justificada de retard en la
resposta, Aparcam penalitzarà el servei amb un 3% menys de la facturació mensual per cada
retard injustificat que es pugui produir.

L’empresa adjudicatària haurà de comptar amb una grua en propietat o de la qual en sigui
l’usufructuari. Aquesta haurà d’estar perfectament identificada amb els logotips d’Aparcam i de
l’Ajuntament de Cambrils. La grua haurà de ser capaç de poder moure vehicles des de
motocicletes fins a turismes o furgonetes de 3.500 kg.
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S’haurà de comptar amb un sistema de gestió de fotografies que permeti a Aparcam saber l’estat
perimetral del vehicle abans de carregar-lo a la grua i després de deixar-lo a la corresponent
plaça d’aparcament dins del dipòsit municipal.

L’empresa adjudicatària haurà de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil (amb
un valor de fins a 100.000,00 € per sinistre) per tal de cobrir tots els danys que puguin derivarse de les feines descrites en aquest anunci. En cas que l’usuari final del servei, al qual se li hagi
retirat un vehicle, vulgui reclamar algun dany que se li hagi pogut ocasionar, l’adjudicatària haurà
de tramitar aquesta incidència directament amb l’usuari o propietari del vehicle retirat, eximint
a Aparcam de tota responsabilitat. Aparcam només es farà responsable dels danys ocasionats
als vehicles, un cop aquests estiguin dipositats a les dependències del dipòsit municipal de
vehicles de Cambrils.

Finalment, l’adjudicatària posarà a disposició un número de telèfon des d’on gestionarà tots
aquells serveis de grua que es requereixin únicament des de la Policia Local de Cambrils o des
d’Aparcam.

3. Composició del servei
Servei amb horari fix regular
Horari:
Dies
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Horari
Total hores
De 8:00h a 13:00h i de 16:00h a 19:00h
8h
De 8:00h a 13:00h i de 16:00h a 19:00h
8h
De 6:00h a 13:00h i de 16:00h a 19:00h
10h
De 8:00h a 13:00h i de 16:00h a 19:00h
8h
De 8:00h a 13:00h i de 16:00h a 19:00h
8h
De 9:00h a 13:00h
4h
De 9:00h a 13:00h
4h
Total hores setmanals
50h
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Serveis amb horari fix especial
Es tracta de dies assenyalats on fruit d’esdeveniments o festivitats, es necessitarà un servei
diferent al fix regular.

Setmana Santa. Del 24/03/2018 al 02/04/2018
Horari:
Dies
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Horari
Total hores
De 8:00h a 13:30h i de 16:00h a 20:00h
9,5h
De 8:00h a 13:30h i de 16:00h a 20:00h
9,5h
De 6:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:00h
11h
De 8:00h a 13:30h i de 16:00h a 20:00h
9,5h
De 8:00h a 13:30h i de 16:00h a 20:00h
9,5h
De 8:30h a 14:00h
5,5h
De 8:30h a 14:00h
5,5h
Total hores
60h

Cursa ciclista. Dia 10 d’abril 2018.
Horari:
Dies
Dimarts
Dies
Dimarts

Horari fix normal
De 8:00h a 13:00h i de 16:00h a 19:00h
Horari extraordinari
De 02:00h a 8:00h
Total hores extraordinàries
Total hores

Total hores
8h
Total hores
6h
6h
14h

Marató de Cambrils. Dia 10 de juny 2018.
Horari:
Dies
Diumenge
Dies
Diumenge

Horari fix normal
De 9:00h a 13:00h
Horari extraordinari
De 02:00h a 9:00h
Total hores extraordinàries
Total hores

Total hores
4h
Total hores
7h
7h
11h
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Serveis fora d’horari fix regular o especial
Es realitzarà el servei sempre que fora dels horaris fixos regulars o especials citats als apartats
anteriors, es requereixi retirar un vehicle amb les condicions estipulades a l’objecte del
contracte.

Aquest servei no diferenciarà entre tipus de vehicle a retirar ni tampoc si es realitza tot el
procediment de retirada o únicament un enganxament. Un cop es posi a disposició el servei de
grua aquest serà abonat per Aparcam.

Totes les opcions de servei descrites en aquest article, s’inclouen únicament dins del període de
temps comprés des del dia 1 de març de 2018 fins al dia 30 de juny de 2018. Important, els dies
festius nacionals, autonòmics o locals també es realitzarà el servei sota les mateixes
condicions citades a l’objecte del servei que es recull al present anunci.

4. Execució dels treballs


Aparcam facilitarà a l’empresa o empreses adjudicatàries un talonari d’albarans de grua,
que el gruista haurà d’omplir degudament i que entregarà a Aparcam (segons
procediment que es detallarà a l’empresa adjudicatària) juntament amb la denúncia/es
de la Policia Local de Cambrils.



Les empreses adjudicatàries, en cap cas realitzaran el servei de lliurament de vehicles o
entrega al ciutadà, ja que és Aparcam l’encarregat de dur-ho a terme.



En cas de reclamacions per danys al vehicle, per tal d’activar l’assegurança de
responsabilitat civil de l’adjudicatari en qüestió, Aparcam farà arribar un formulari de
queixa degudament emplenat per l’usuari del vehicle presumptament danyat.
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5. Pressupost base i forma de pagament
Preus del contracte1
S’estableixen els següents preus màxims de contracte:
-

Mes de març de 2018: 6.562,50 €

-

Mes d’abril de 2018: 6.437,5 €

-

Mes de maig de 2018: 6.250,00 €

-

Mes de juny de 2018: 6.468,75 €

-

Import total del servei fix regular i especial: 25.718,75 €/total.

-

Preu per servei fora d’horari fix regular o especial: 120,00 €/per servei.

Tanmateix, es fa constar de forma expressa que, la suma dels contractes resultants d’aquest
anunci de licitació dins del període de temps concretat al mateix no superaran, en cap cas, el
preu màxim de 50.000,00 € (IVA no inclòs) establert per als procediments de contractació directa
per raó de l’import d’Aparcam.

Forma de pagament
El pagament dels serveis es realitzarà un cop l’adjudicatari hagi presentat la corresponent
factura mensual dels seus serveis (sempre a més vençut).
S’haurà de presentar una factura pels serveis mensuals fixos i una altra per als serveis realitzats
fora dels horaris fixos.

Les factures presentades seran verificades per l’àrea econòmica financera d’Aparcam i, un cop
validades, seran autoritzades per al seu pagament. El pagament es realitzarà bé el dia 15, bé el
dia 30 de cada mes, depenent de la data d’enviament de la factura per part de l’adjudicatari i de
la data de recepció per part d’Aparcam.

1

Preus IVA no inclòs.
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6. Garantia del servei
Aparcam podrà disposar davant d’incompliments del contracte, en concepte de garantia per
deficiències en l’execució del servei, de l’import equivalent al 5% del preu final de cada factura
emesa (IVA exclòs), tant en els serveis d’horari fix regular o esporàdic, com en les factures
emeses per serveis fora d’aquest horari.

Aquest dipòsit de garantia es farà mitjançant retenció del l’import corresponent a l’última
factura que s’hagi de fer efectiu el pagament. En cas de no arribar a aquest import Aparcam es
reserva el dret d’emprendre vies judicials per incompliments o danys ocasionats.

7. Obtenció de documentació i d'informació
a) Entitat: Aparcam, SLM (Av. del Sol, 67 – 43850 Cambrils)
b) Telèfon: 977 36 40 87
c) Perfil del Contractant: www.cambrils.cat/aparcam/perfil-del-contractant
d) Correu electrònic: aparcam@aparcam.cat

8. Requisits específics del contractista
Caldrà que les empreses licitadores acreditin la seva solvència tècnica mitjançant experiència en
un mínim, d’un servei similar a l’objecte del anunci de licitació (treballs realitzats, com a màxim
els darrers tres anys, en serveis de retirades de vehicles de via pública amb grua de cullera per
a municipis).

El contractista haurà de disposar de plena capacitat d’obrar i acreditar que es troba al corrent
de les seves obligacions socials i fiscals, segons Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (3/2011, de 14 de novembre).
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9. Presentació d'ofertes
a) Termini de presentació d’ofertes: fins el dia 18 de febrer de 2018 a les 23:59 h.
b) Documentació que cal presentar: Proposta tècnica i econòmica. L’extensió de la
proposició, en el seu conjunt, no podrà superar el nombre de 25 pàgines, o l’oferta
serà descartada del procés d’adjudicació.
c) Lloc de presentació: Mitjançant tramesa de correu electrònic a l’adreça:
aparcam@aparcam.cat, o bé presencialment a les oficines d’Aparcam (av. del Sol,
67 - 43850 Cambrils).
d) Termini en què el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos, a
comptar de la data termini de presentació d’ofertes.

10. Procediment
La present contractació es farà mitjançant procediment d’adjudicació directa per raó de
l’import.

11. Criteris d’adjudicació
Es valoraran les diferents proposicions presentades amb l’objectiu d’adjudicar a l’oferta
econòmicament més avantatjosa, tot seguint els següents criteris:


Oferta Econòmica: 60 punts. S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta econòmicament
més avantatjosa. La resta d’ofertes es classificaran de manera proporcional a aquesta.



Proposta Tècnica: 40 punts considerant els següents aspectes:
o

Metodologia i programes de treball emparats 10 punts, agafant de referència
l’empresa amb millor programa de treball presentat i la resta proporcionalment.
Es podran valorar planificacions de reunions de seguiment, informes de
valoració parcials, realització de processos i procediments de treball o
quadrants de treball posats a disposició.

o

Experiència mínima d’un servei similar 5 punts

o

Equip de treball dedicat exclusivament al servei (gruistes, responsables i
estructura organitzativa) per tal de garantir-ne la cobertura dels diferents
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horaris plantejats. 5 punts agafant de referència l’empresa amb millor equip
dedicat exclusivament al servei i la resta proporcionalment.
o

Ús d’un sistema d’identificació fotogràfica emparat durant el procés de retirada
de vehicles que permeti fer-ne una traçabilitat tal com es descriu en l’objecte
d’aquest anunci. 5 punts

o

Grua o grues posades a disposició:


Antiguitat del parc mòbil posat a disposició inferior a 4 anys 5 punts



Es disposi de cabestany 5 punts



Es disposi de patins de transport 5 punts

12. Adjudicació
L’adjudicació a l’oferta que es consideri econòmicament més avantatjosa es farà, si s’escau, en
el termini màxim d’un mes, a comptar de la data termini de presentació de les ofertes.

Anunci de licitació aprovat per l’Òrgan de Contractació d’Aparcam en data de 2 de febrer de
2018.

Aparcam, SLM
Cambrils, 31 de gener de 2018
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