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ANNEX 1. QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Objecte del contracte:
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC,
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS PISCINA MUNICIPAL.

CONTROL

D’ACCESSOS

I

Procediment de Contractació:
PROCEDIMENT OBERT
Categoria del contracte (annex II TRLCSP):
- número: 26
- descripció: Serveis de lleure, culturals i esportius
Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte:
- Socorristes:
Es tracta, d’una part, de prevenir riscos i accidents als usuaris de les diferents piscines
municipals, vetllar per a la seva seguretat i integritat i prestar, si fos necessari, els primers
auxilis bàsics i, en cas de gravetat, posar al ferit a disposició dels serveis metges i sanitaris
corresponents.
Presencia obligada en hores d’obertura al públic de la zona de bany de la piscina
- Control d’accessos:
Es tracta de controlar l’accés a la zona de bany mitjançant venda tiquet facilitat per
l’ajuntament / comprovar carnet o abonament d’usuari / comprovar l’edat dels menors no
acompanyats / Recolzar al socorrista en les bones practiques en l’ús de la zona de bany i
correcció del comportament dels usuaris .
Presencia obligada en hores d’obertura al públic de la piscina, llevat supòsits de manca
d’usuaris o dies entrada lliure.
- Manteniment de les Instal·lacions de la Piscina:
El manteniment de les instal·lacions té tres fases diferenciades que en conjunt representen un
cicle ANUAL:
1.- Posta a punt (1 de juny a 22 de juny): Els treballs necessaris per a l’obertura de la zona de
bany.
2.- Manteniment en piscines obertes (23 de juny a 11 de setembre) : Donar compliment del
protocol establert en el pla d’autocontrol aprovat que s’annexa
3.- En període d’hibernació (12 de setembre a 31 de maig) : Treballs de manteniment de les
instal·lacions tancades
- Òrgan de Contractació:
JGL de l’ajuntament de La Secuita
Adreça del perfil del contractant: www.lasecuita.cat
Pressupost:
Màxim
Indicatiu
Valor estimat del contracte,: 16.000.- €/any + IVA / 1 any
Valor màxim del contracte : 64.000.- €/any + IVA / 4 anys

Ofertes a la baixa sobre el preu unitari màxim
El servei de socorrista i control d’accessos, en atenció a l’obligatorietat d’assistència, s’ha
calculat a raó de 810 h. ( 81 dies x 10 hores/dia).
Millores:
S’admetran millores en els apartats designats, quantificades econòmicament .
Les millores podran ser o no acceptades per l’òrgan de contractació.
Les millores hauran de ser acceptades per l’òrgan de contractació, i les que no s’adaptin als
apartats designats no seran acceptades ni valorades
Modificació contractual: NO
Termini d’execució o durada (sense pròrrogues):
Contracte de 1 any, comprès entre l’1/6/16 i el 31/05/17
Abans del dia 1 de març qualsevol de les parts podrà manifestar la voluntat de no prorrogar el
contracte. En cas contrari operarà la prorroga automàtica.
Nombre i durada de les possibles pròrrogues:
1ª prorroga : entre el 1/6/17 i el 31/05/18
2ª prorroga : entre el 1/6/18 i el 31/05/19
3ª prorroga : entre el 1/6/19 i el 31/05/20
Tramitació de l’expedient:
Ordinària
Revisió de preus:
El present contracte no serà objecte de revisió de preus.
Garantia provisional:
No
Garantia definitiva:
5% del preu de licitació del contracte sense IVA), sense perjudici dels ajustos que comprengui en
cas de pròrroga, (Art. 95.3 del TRLCSP)
Termini de garantia:
Durant la prestació del servei
Classificació opcional: (*)
GRUP: U; SUBGRUP: 7; CATEGORIA: d)
(*) LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
ACREDITARÀ LES CONDICIONS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA. ART. 75.2 DEL TRLCSP.

Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional
segons model annex 2.1.b
Solvència econòmica i financera: a) Declaració sobre el volum anual de negocis per import
igual o superior a 300.000€ o inscripció al Registre oficial de licitadors
Solvència tècnica i professional:

a) Relació dels treballs realitzats exclusivament en l’àmbit del contracte que s’acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan públic, o a manca d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari que podran ser comprovada.
b) Relació del nombre global de treballadors/es de plantilla fent menció el nombre de
treballadors/es amb títol de salvament aquàtic o titulació equivalent homologada, Curs de
Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació automàtica, i amb discapacitat.
c) Relació del personal que proposi l’empresari per prestar el servei de vigilància, socorrisme i
salvament aquàtic, control accessos i manteniment amb menció del període del contracte i
hores de dedicació.
(*) LA CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESARI ACREDITARÀ LA SEVA SOLVÈNCIA PER A LA CELEBRACIÓ DE CONTRACTES DEL MATEIX TIPUS
QUE AQUELLS PER ALS QUALS S’HAGI OBTINGUT I PER A LA CELEBRACIÓ DELS QUALS NO S’EXIGEIXI ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA
MATEIXA. ART. 74.2 DEL TRLCSP

Sobres a aportar a aquesta licitació:
-SOBRE A: DOCUMENTACIÓ FORMAL, segons ANNEX 2.1 (a,b,c,d)
-SOBRE B: DOCUMENTACIÓ AVALUABLE AUTOMÀTICAMENT (ANNEX 2.2)
4-MILLORES:
•
•
•
•
•
•

Contractació de personal de la bossa de treball municipal
Accés amb mitjans mecènics al vas de la piscina
Organització d’activitats aquàtiques i de lleure durant la temporada.
Oferiment de bossa d’hores addicionals per causa d’esdeveniments programats
Preu dels monitors en cursets de natació (inicial/perfeccionament)
Col·laboració econòmica pels inflables aquàtics per la festa major

-

CRITERIS DE VALORACIÓ: Oferta més avantatjosa.

L'adjudicació del contracte s'efectuarà mitjançant la valoració de la oferta més avantatjosa
d’acord amb els següents criteris
a) oferta econòmica (fins a 50 punts)
Oferta econòmica expressada en €.
Fórmula :
Millor oferta (preu més baix) x 50 / Oferta a valorar
b) ma d’obra a contractar (fins a 20 punts)
Oferta expressada en numero de contractes. Es valorarà la contractació de persones a
jornada completa (o parcial computable de forma acumulativa) i període d’obertura al
públic que estiguin inscrites a la Borsa de Treball Municipal d’acord amb l’ escalat:

Fórmula:
4 contractes entre veïns inscrits a la Borsa de Treball Municipal: 20 punts
3 contractes entre veïns inscrits a la Borsa de Treball Municipal: 15 punts
2 contractes entre veïns inscrits a la Borsa de Treball Municipal: 10 punts
1 contractes entre veïns inscrits a la Borsa de Treball Municipal: 5 punts
0 contractes entre veïns inscrits a la Borsa de Treball Municipal: 0 punts

c) Barreres arquitectòniques vas de la piscina: fins a 10 punts
Oferta econòmica expressada en €. Garantir l’accés amb mitjans mecànics, al vas de la
piscina per a persones amb mobilitat reduïda
Fórmula :
Oferta a valorar X 10 / Millor oferta (oferta més alta)
d) ampliació al servei amb activitats aquàtiques i de lleure (fins a 5 punts)
Oferta expressada en numero d’activitats. Oferiment d’activitats aquàtiques i de lleure
gratuïtes pels usuaris sense càrrec a l’ajuntament, tipus aquagym, gimnàstica gent
gran, zumba i altres . Es valorarà segons escalat .
Fórmula :
Per cada activitat diària (de dilluns a divendres) :
2 punts
Per cada activitat 3 dies a la setmana:
1 punts
e) ampliació al servei socorrista (fins a 5 punts)
Oferta expressada en numero d’hores .Oferiment de bossa d’hores addicionals de
socorrista sense càrrec a l’ajuntament, per causa d’ampliar d’horari per esdeveniments
programats per l’ajuntament. Import en nombre d’hores addicionals
Fórmula :
Oferta a valorar X 5 / Millor oferta (oferta més alta)
f) ampliació al servei amb cursets de natació (fins a 5 punts)
Oferta expressada en preu/hora. Oferiment del preu/h. del monitoratge per cursets de
natació amb inscripció (nivell nadons, inicial i perfeccionament)
Fórmula :
Millor oferta (preu més baix) X 5 / Oferta a valorar
g) Aportació econòmica per inflables aquàtics de la festa major (fins a 5 punts)
Oferta econòmica expressada en €. Aportació econòmica per la contractació d’inflables
aquàtics de la festa major, a contractar per l’ajuntament.
Fórmula :
Oferta a valorar X 5 / Millor oferta (oferta més alta)

Admissió de variants o alternatives:
no
Criteris objectius a valorar d’índole social per als casos de desempat:
En el supòsit que dues o més proposicions s’igualin com a més avantatjoses segons la
ponderació establerta en els criteris d’adjudicació d’aquest plec, tindrà preferència en
l’adjudicació aquella empresa que acrediti un nombre de treballadors discapacitats superior al
2%.
En el cas que l’empat fos entre dues o més empreses que acreditessin aquesta condició, es
decidirà la proposta d’adjudicació a favor del licitador que disposi de major percentatge de
treballadors fixos amb discapacitat a la plantilla. (DA4 del TRLCSP).
Càlcul de les ofertes desproporcionades o anormalment baixes:
En l’adjudicació amb un únic criteri de valoració, es consideraran ofertes anormals o
desproporcionades aquelles incloses en els supòsits previstos a l’article 85 RGLCAP.

Si no s’especifica el contrari, la fórmula serà la prevista a l’article 85 del reglament.
Lloc de prestació dels serveis o execució dels treballs:
Zona esportiva Municipal - Piscina municipal
Forma de pagament:
Pagament únic
Pagaments parcials
L’empresa adjudicatària haurà de presentar, per a la seva tramitació, factura a mes vençut i
pel servei realment executat, i segons els criteris de facturació de l’ajuntament.
Imports màxims de les despeses d’anuncis:
1.000,00 €
Composició de la Mesa de contractació:
President:
Vocals:

L’Alcalde (membre obligatori per a la composició de la Mesa)
1 Regidors de l’ajuntament
1 Tècnic Municipal
1 Secretari – Interventor de l’ajuntament
1 Funcionari de l’ajuntament ( amb funcions de secretari)

Termini de presentació d’Ofertes
20 dies naturals de l’endemà de la publicació al BOP
Obertura de pliques
El primer dilluns hàbil des de la subsanació de les ofertes si s’escau

La Secuita, 7 de març de 2016
L’Alcalde

ANNEX 2.1 a
SOBRE A – DOCUMENTACIÓ FORMAL
En/Na ........................................................................... amb DNI núm. ............................... que
actuo en nom propi (o en representació de)..................................................................................
amb CIF ...............................

Assabentat de la licitació convocada, mitjançant procediment negociat obert, per a la prestació
del servei de
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC, CONTROL D’ACCESSOS I
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS PISCINA MUNICIPAL.
i de les clàusules tècniques i econòmiques – administratives que regiran el contracte, i accepto
íntegrament les esmentades clàusules, i Presento els següents documents formals :
DNI signant de la proposició
escriptura de constitució de l’empresa (persones jurídiques)
Poders per atorgats
Acreditació de solvència econòmica, financera i tècnica o professional annex 2.1.b
Declaració responsable annex 2.1.c
Domicili per a la pràctica de notificacions. annex 2.1.d
Pòlissa de responsabilitat civil o compromís de concertar-la en cas de resultar
adjudicatari
Justificant de classificació Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades

Documents que presenten per tal d’acreditar la capacitat d’obrar i es sol·licita ser admès a la
Licitació

......................, a .... de ............................... de 20...
(Segell)
Signat............................................................

ANNEX 2.1 b
SOBRE A

MODEL
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL
En/Na ........................................................................... amb DNI núm. ............................... que
actuo en nom propi (o en representació de) ...........................................................................
amb CIF ...............................
Declaro que les xifres de negocis de l’empresa licitadora en els darrers CINC anys, que es
descriuen a continuació, són certes:
1.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
Declaració del volum anual de negoci per import igual o superior a 300.000.-€ o inscripció al
Registre oficial de licitadors
L’import del volum anual en euros és :
(en lletra).......................................................................................................................€.
(en números).................................................€.
2.- SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL:
Declaració del serveis efectuats en l’àmbit de la licitació en els darrers cinc anys .
La classificació acreditarà la seva solvència pels contractes del mateix tipus art. 74.2 del TRLCSP
2a) Relació de serveis efectuats durant els darrers 5 anys
Any/ nom/ activitat/import contracte/Certificat acreditatiu i/o Declaració jurada
2.b) Nombre global de treballadors en plantilla de l’empresa
Nombre de treballadors/es total
Nombre de treballadors/es amb títol de salvament aquàtic o titulació equivalent homologada
nombre de treballadors/es amb Curs de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació automàtica
nombre de treballadors/es amb discapacitat

......................, a .... de ............................... de 20...
(Segell)
Signat............................................................

MODEL ANNEX 2.1c
SOBRE A

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT PER COTRACTAR I
ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES
En/Na ........................................................................... amb DNI núm. ............................... que
actuo en nom propi (o en representació de) .............................................................................
amb CIF ...............................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1.- Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de les
persones a qui es refereix la Llei 12/95 d’11 de maig, sobre incompatibilitat d’alts càrrecs.
2.- Que ni l'empresa que represento, ni cap dels membres dels òrgans de govern i
administració, estan incursos en cap de les prohibició de contractar regulades als articles 60 i
61 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
3.- Que l’empresa que represento està facultada per contractar amb l’Ajuntament de La
Secuita, ja que disposa de les condicions d'aptitud i capacitat per contractar amb el Sector
Públic previstes a la Secció Primera del capítol II, Títol II del Llibre I del text refós de la Llei de
contractes del sector públic (arts. 54, 56, 57 i 59).
4.- Que compleixo tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa
referència a l’obertura, instal·lació i funcionament legal de l’empresa.
5.- Que l’empresa que represento està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
socials, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social, i
l’ajuntament de la Secuita .
I perquè tingui efectes en l’expedient de Contractació de l’ajuntament de La Secuita, signo la
present Declaració sota la meva responsabilitat i amb el segell d’aquesta empresa a
......................, a .... de ............................... de 20...
(Segell)
Signat............................................................

MODEL ANNEX 2.1 d
SOBRE A

NOTIFICACIONS

TELEMÀTIQUES

En/Na ........................................................................... amb DNI núm. ............................... que
actuo en nom propi (o en representació de) ..........................................................................
amb CIF ...............................

-

SI autoritzo la utilització de mitjans electrònics per part l’ajuntament de La Secuita, per a
la realització de les notificacions administratives en aquest procediment de contractació,
d’acord amb les següents dades:

PERSONA AUTORITZADA A REBRE LES NOTIFICACIONS

NOM I COGNOMS

-

Correu electrònic on rebre els
avisos de les notificacions
telemàtiques

NIF

NO autoritzo la utilització de mitjans electrònics per part de l’ajuntament de La Secuita,
per a la realització de les notificacions administratives en aquest procediment de
contractació, que s’hauran de realitzar mitjançant
Telèfon

FAX

......................, a .... de ............................... de 20...
(Segell)
Signat............................................................

ANNEX 2.2
SOBRE B
MODEL DE PROPOSICIÓ
CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT
En/Na ........................................................................... amb DNI núm. ............................... que
actuo en nom propi (o en representació de) .........................................................................
amb CIF ...............................
EXPOSO:
1.-Que estic assabentat de la licitació convocada, mitjançant procediment negociat obert, per
a la prestació del servei de SOCORRISME AQUÀTIC, CONTROL D’ACCESSOS I MANTENIMENT DE
LES INSTAL·LACIONS PISCINA MUNICIPAL,, i de les clàusules tècniques i econòmiques –
administratives que regiran el contracte, i accepto íntegrament les esmentades clàusules, i
ofereixo efectuar-lo amb el següent desglossament:
a) Oferta econòmica (import econòmic en € sense IVA)
Ofereixo realitzar el servei per l’import de: (€/any)
(en lletra)....................................................................................................€.
(en números).................................................€.

b) Ma d’obra a contractar
Ofereixo realitzar contractes, entre veïns inscrits a la Borsa de Treball Municipal
• Període estiu, ................ a jornada completa i .............. a jornada parcial de .......%.
• Resta de l’any, ................ a jornada completa i .............. a jornada parcial de .......%.
c) Barreres arquitectòniques vas de la piscina:
Ofereixo .................................................. (import econòmic en €) per garantir l’accés
amb mitjans mecànics al vas de la piscina per a persones amb mobilitat reduïda
d) Ampliació al servei amb activitats aquàtiques i de lleure
Ofereixo organitzar les activitats de
• aquagym, ……………………………………….. amb periodicitat de ……....... (dies/setmana)
• gimnàstica gent gran, ........................ amb periodicitat de.............. (dies/setmana)
• zumba, …………….……………………………… amb periodicitat de ….......... (dies/setmana)
• altres ………………………………………………..amb periodicitat de……........ (dies/setmana)
• altres ………………………………………………..amb periodicitat de……........ (dies/setmana)
• altres ………………………………………………..amb periodicitat de……........ (dies/setmana)
e) Ampliació al servei socorrista
Ofereixo .................................................. (nombre d’hores addicionals) per servei de
socorrista i control d’accés, per causa d’ampliar d’horari per esdeveniments
programats per l’ajuntament.
f) Ampliació al servei amb cursets de natació
Ofereixo el monitoratge per a cursets de natació (nivell nadons, inicial i
perfeccionament) a .................... €. preu /h.

g) Aportació econòmica per inflables aquàtics de la festa major
Ofereixo .................................................. (import econòmic en €.) per la contractació
d’inflables aquàtics de la festa major a contractar per l’ajuntament.
2.- Tots els preus són anuals i cal afegir l’IVA :

......................, a .... de ............................... de 20...
(Segell)
Signat............................................................

ANNEX 3
adjudicatari

SERVEI DE PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS

Coordinació d’activitats empresarials
Procediment del Sistema de Prevenció

Coordinació de les activitats empresarials, requisits compliment art. 24 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals i del Reial Decret 171/2004, que el desenvolupa:
1.- Dades de l’empresa contractista:
Nom/NIF/Responsable en matèria de prevenció de riscos
2.- Model d’organització preventiva (treballadors designats, assumpció personal per
l’empresari, servei de prevenció aliè, etcètera).
3.- Llistat dels treballadors que vagin a donar servei en les nostres instal·lacions, amb
compromís de comunicació en cas de variació
4.- Certificacions:
• Avaluació de riscos dels treballs que s’han de realitzar.
• Informació de las mesures que s’han d’adoptar front a possibles situacions
d’emergència derivades de l’activitat de la contracta.

......................, a .... de ............................... de 20...
(Segell)
Signat............................................................

Signat electrònicament per perfil del contractant
Date: 2016.03.23 11:50:50 GMT+01:00
Raó: Aprovant la publicaciï¿½ del document
Lloc: Tarragona

