Diputació de Tarragona
Àrea de Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

ANUNCI de la Diputació de Tarragona per la qual es fa pública la licitació d'un contracte
de servei.
Exp. 8004330008-2019-0003776
Per decret de Presidència núm. 2019-0002935, de data 24 de juliol de 2019, s’ha
aprovat l'expedient de contractació, per procediment obert simplificat, del servei de
sessions d’activitat física, per a gent gran, als parcs de salut existents als municipis de
la demarcació de Tarragona. Per mitjà del present s'anuncia l’inici dels tràmits de
licitació, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al plec de clàusules
administratives aprovat, d'acord amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Diputació de Tarragona
b) Dependència que tramita
Expropiacions

l’expedient:

Contractació,

Aprovisionaments

i

1. Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a planta
2. Localitat i codi postal: Tarragona, 43003
3. Codi NUTS: ES514
4. Telèfons: 977296640 – 977296645 – 977296624
5. Fax: 977296668
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
e) Central de compres / contractació conjunta: No
f) Número d'expedient: 8004330008-2019-0003776
g) Obtenció de documentació:
1. Adreça del perfil de contractant:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones
2. Adreça de la Plataforma de contractació electrònica:
https://pdc.diputaciodetarragona.cat
3. Adreça electrònica: contractacio@dipta.cat
4. Data límit d’obtenció de documentació i informació: dia 29 d’agost de 2019
2. Objecte del contracte
a)

Descripció de l’objecte: Servei de sessions d’activitat física, per a gent gran, als
parcs de salut existents als municipis de la demarcació de Tarragona .

b) Divisió per lots i núm.: Si
Lot 1: Municipis de les comarques de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de
Barberà, Tarragonès
Lot 2: Municipis de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra
Alta

c)

Lloc de lliurament: Tarragona

d)

Codi NUTS: ES514

e)

Termini d’execució: 7 mesos durant l’any 2019.

f) Admissió de pròrroga: Si, un (1) any des de la finalització del contracte
g)

CPV: 92.620000-3 (Serveis relacionats amb els esports).

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tipus de contracte: Servei
b) Tramitació: Ordinària
-Procediment: Obert (simplificat)
c)

-S’aplica un acord marc: No
-S’aplica una subhasta electrònica: No
-S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
d) Criteris d’adjudicació: pluralitat de criteris
4. Valor estimat del contracte
Valor estimat del contracte 55.448,15 € euros (IVA exclòs)
5. Pressupost base de licitació

Import base de licitació
(IVA exclòs)
Lot 1
Lot 2
TOTAL

11.765,49 €
14.638,39 €
26.403,88 €

Tipus d’IVA aplicable:
( 21 % )
Import IVA
2.470,75 €
3.074,06 €
5.544,81 €

Pressupost base de licitació
(IVA inclòs)
14.236,24 €
17.712,45 €
31.948,69 €

Contracte amb preus unitaris

6. Admissió de variants: No
7. Garanties exigides
a) Provisional: No es preveu per aquest contracte
b) Definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs (en cas de preus unitaris i

per cada lot)
c) Termini de garantia: Un (1) des de la finalització del contracte.
8. Capacitat i solvència
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (article 87 LCSP):
a) El volum anual de negocis del licitador, que referit a l'any de major volum de negocis
dels tres últims conclosos, haurà de ser, almenys, una vegada i mitja el valor estimat
del contracte, és a dir:

Lot 1: 37.061,29€
Lot 2:: 46.110,93€
i s'acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats en el registre mercantil
o en el registre oficial que correspongui
SOLVÈNCIA TÈCNICA (article 90 LCSP):
a) Relació de les principals obres o treballs realitzats en els últims cinc anys del mateix
tipus o naturalesa a què correspon l'objecte del contracte, avalada per certificats de bona
execució.
L’adjudicatari haurà d’acreditar tenir experiència en un mínim de 3 serveis o treballs similars a
l’objecte d’aquest contracte durant els 3 darrers anys. Caldrà per tant que els treballs que es
detallin estiguin relacionats directament amb tasques d’activitat física saludable en gent gran i
amb parcs de salut.
S’acreditarà amb la presentació d’una relació amb identificació de la participació de l’empresa en
serveis i actuacions similars, incloent: Nom del servei/ Any de realització/ Durada (dies, mesos,
...) / Destinatari (públic o privat) / Imports / Número d’instal·lacions (parcs de salut) inclosos al
contracte / Breu descripció del servei, on es pugui comprovar que és de tipologia anàloga a la
que constitueix l’objecte del contracte. Caldrà l’acreditació, en el cas que el destinatari sigui una
entitat del sector públic, amb un certificat expedit per aquest; quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant declaració de l’empresari acompanyada dels documents en poder seu que
acreditin la realització de la prestació.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l'empresa,
participants del contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.

Presentació de la proposta d’equip de treball, que haurà de quedar perfectament
identificat i amb detall del rol que ocuparà cadascun dels integrants en l’execució del
contracte. L’equip, per cada lot, estarà format per 4 membres:
Un coordinador i responsable tècnic. S’acreditarà haver assumit responsabilitats de
coordinació en tasques similars a l’objecte del contracte, en els darrers 3 anys
(participació en programes d’abast similar i relacionat amb activitat física en gent gran) i
estarà en possessió del títol de llicenciat/da en Educació Física o Graduat/da en
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i degudament col·legiat/da. D’entre les seves
feines s’inclouen supervisar i coordinar les feines i l’equip de tècnics, realitzar el control i
seguiment del programa i assistir a les primeres reunions amb els Ajuntaments, obtenir
els diferents indicadors del programa, així com, en cas necessari, realitzar alguna de les
sessions de dinamització de forma puntual. Serà l’interlocutor principal amb MSET.
La persona que realitzarà les tasques de suport administratiu.
Dos tècnics esportius. Caldrà acreditar coneixements suficients per dur a terme les
tasques descrites al plec de prescripcions tècniques, per tant, hauran d’haver assumit
l’execució de tasques similars a l’objecte del contracte en els darrers tres anys, en un
mínim de 5 parcs de salut. Hauran d’estar en possessió del títol de llicenciat/da en
Educació Física o Graduat/da en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i degudament
col·legiats. Seran els encarregats de dur a terme les sessions, però també hauran
d’assistir a les reunions prèvies als municipis on hi facin aquestes sessions.

L’experiència i formació de l’equip proposat s’acreditarà amb certificat de la pròpia
empresa, si és d’equip propi, o amb certificat de l’empresa on es van fer les tasques o
certificat del client. Caldrà que hi consti a dit certificat la relació de serveis que acredita
com a experiència, així com una breu descripció de les tasques realitzades en
cadascun d’ells. L’adjudicatari haurà d’especificar la relació amb noms i cognoms dels
integrants de l’equip d’acord amb el format de taula següent:

Noms i cognoms

titulació

any

Perfil dins del contracte

S’ajuntarà també d’un organigrama amb totes les persones proposades per al
desenvolupament de les diferents accions objecte del contracte i que formaran part de l’equip
de treball designat i sobre el qual s’ha acreditat la solvència tècnica.
Des de Diputació s’exigirà la participació de tots els treballadors indicats, al llarg de la durada
del contracte. Els canvis de personal a l’equip seran informats prèviament i es facilitarà la
documentació que acrediti que compleixen la solvència tècnica i professional definida pel lloc
que ocuparà.
En el supòsit que el licitador resultés adjudicatari d’algun dels lots als quals licita, aquest
quadre regirà el nombre mínim de persones integrants de l’equip, pel conjunt de lots
adjudicats:
Núm. Lots per un mateix
licitador

Coordinador

Suport
administratiu

Tècnics

Núm. Total de
membres

1
1

1
2

2
4

4
7

1 lot
2 lots

9. Condicions especials d’execució del contracte: Vegeu l’Annex XIV del Plec de
clàusules administratives particulars.
10. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix
11. ACP aplicable al contracte? SI
12. Presentació de les ofertes:
a) Data i hora límit presentació: dia 30 d’agost de 2019, a les 12:00 hores
b) Documentació: s’indica a l'apartat 2.2.4 del quadre de característiques del Plec
de clàusules administratives.
c) Presentació electrònica: Les proposicions s'hauran de presentar electrònicament
mitjançant el sobre electrònic publicat en la Plataforma de contractació
electrònica de la Diputació de Tarragona a l'adreça pdc.diputaciodetarragona.cat.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics en la forma prevista
en aquest plec seran excloses de la licitació.
d) Adreça electrònica per a la recepció d’ofertes: pdc.diputaciodetarragona.cat
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix
f) S’accepta la facturació electrònica: Si
g) S’utilitza el pagament electrònic: Si
13. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Diputació de Tarragona.
b) Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.
c) Localitat: 43003 Tarragona.
d) Data i hora: 3 de setembre de 2019, a les 9:40 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Aquesta sessió serà oberta al
públic

f)

Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: d’acord amb el
previst a l’art. 158 de la LCSP

14. Llengües per a redactar ofertes: Català o castellà.
15. Recursos
Recurs contenciós administratiu
- Òrgan competent: Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona
- Domicili: Av. Roma, 23, 43005 Tarragona
- Termini per presentar el recurs: dos mesos a comptar des de l’endemà de la
publicació en el Perfil de contractant.
Recurs potestatiu de reposició
- Òrgan competent: el President de la Diputació de Tarragona
- Domicili: Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona
- Termini per presentar el recurs: un mes a comptar des del dia següent de la
publicació d’aquest anunci en el Perfil de contractant.
16. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea: NO

