ANUNCI
La Presidenta del Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, per resolució núm. 19/2017 de
19 de juny de 2017, aprovà l’expedient de la licitació per a l’adjudicació del contracte del Servei aliè de
Prevenció de Riscos Laborals per a les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial,
Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, i Vigilància de la Salut, que afecten al personal i a les dependències
Tecnocampus. Tanmateix aprovà els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
reguladores d’aquesta licitació.
a)

Entitat adjudicatària:
a) Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
b) Número d’expedient: 49/2017

b)

Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Servei aliè de Prevenció de Riscos Laborals per a les especialitats de
Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, i Vigilància de la
Salut, que afecten al seu personal i a les dependències Tecnocampus.
b) Lloc d’execució: Mataró.
c) Durada del contracte: Dos anys, comptats a partir de la data de signatura del contracte, amb
possibilitat de pròrroga expressa, any a any, per dos anys més.

c)

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Regulació: Contractació no sotmesa a regulació harmonitzada
d) Criteris d’adjudicació: oferta més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació.
Es tindran en compte els criteris establerts a la clàusula 10 i 11 del plec de clàusules administratives:
A)

Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 50 punts):
a) Proposta econòmica en relació als serveis permanents valorada segons la següent fórmula:
Puntuació= (oferta econòmica més baixa/ oferta valorada)*30 (fins a 30 punts)
b) Proposta econòmica en relació als serveis permanents valorada segons la següent fórmula:
Puntuació= (preu unitari més baix/ preu unitari valorat)*20 (fins a 20 punts)

B)

Criteris avaluables mitjançant judici de valor (fins a 50 punts):
1. Proposta de Pla operatiu: proposta de prestació del servei, detallant l’estructura organitzativa
a emprar, responsabilitats, funcions, processos, recursos que s’hi destinaran; sistema
d’inspecció i metodologia; mecanismes de coordinació amb la Fundació; planificació i gestió
de la formació en prevenció; planificació i gestió de les campanyes anuals de vigilància de la
salut. (fins a 20 punts).
2. Recursos de suport als serveis: Es valorarà els mitjans materials dels que disposi l’empresa
i en quina mesura es posen a disposició de la Fundació, així com els sistemes físics i/o
electrònics de suport. (fins a 15 punts).
3. Criteris complementaris (fins a 15 punts). Es valoraran els següents elements d’interès i
millora del servei:
a) Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats
amb la Prevenció de Riscos Laborals. (fins a 5 punts)
b) Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats
amb la Vigilància i Salut. (fins a 5 punts)
c) Quantitat, qualitat, interès i oportunitat de formació complementària oferta en l’àmbit de
la prevenció de riscos. (fins a 5 punts)

d)

Pressupost de la licitació: L’import màxim anual d’adjudicació d’aquest servei és de fins a DIVUIT MIL
CENT EUROS (18.100,00€), IVA exclòs.

e)

Garantia: 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA.

f)

Obtenció de la documentació i informació:
a) Per internet al web www.tecnocampus.cat a l’apartat Perfil del Contractant. Per examinar-la, a Parc
TCM, Av. Ernest Lluch, núm. 32, Edif. TCM1, Mataró. Telèfon 93169 65 00, Fax 93 169 65 05.
b) Data límit per a l’obtenció de documentació: Fins al darrer dia establert per a la presentació de
proposicions.

g)

Requisits específics de les persones licitadores: Els que s’estableixen a les clàusules 7, 8, 9 i 18 del
Plec de clàusules administratives particulars.

h)

Presentació d’ofertes: Les ofertes es podran presentar en el Registre General de Tecnocampus, av.
Ernest Lluch, 32, TCM1, C.P. 08302 Mataró, de dilluns a divendres de 9 a 14h., així com a qualsevol
oficina de Correus, si bé en aquest últim cas caldrà efectuar la comunicació mitjançant correu electrònic
a licitacions@tecnocampus.cat el mateix dia de la presentació.

i)

Documentació a presentar: La que s’especifica en la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives

j)

Data límit de presentació: Fins el 7 de juliol de 2017, a les 14h.

k)

Obertura de proposicions: La mesa es reunirà finalitzat el termini de presentació d’ofertes per analitzar
la capacitat i solvència de les empreses licitadores i l’informe tècnic. L’acte públic d’obertura de les
propostes presentades (sobres 3) es realitzarà el 17 de juliol de 2017, a les 9h. a l’edifici TCM1 del
Parc Tecnocampus, av. Ernest Lluch, 32, C.P. 08302 Mataró

l)

Variants: no s’admeten.

m) Despeses dels anuncis: A càrrec de la part contractant.
n)

Visita prèvia: Possibilitat de visita a les instal·lacions el dia 28 de juny de 2017 a les 10h., prèvia petició
a licitacions@tecnocampus.cat, amb indicació de les dades identificatives de l’empresa.

Mataró, 21 de juny de 2017
El Director General de Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, Jaume Teodoro Sadurní

