PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE LA ZONA VERDA
1. OBJECTE:
El contracte tindrà per objecte el manteniment de la zona enjardinada de l'Institut Ribera
del Sió d'Agramunt, amb subjecció a les següents condicions:
2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
• La zona enjardinada comprèn zona verda al pati posterior a l'edifici, zona a la zona
d'entrada i tanca amb reg automàtic per degoteig.
3. OBLIGACIONS
• Sega del prat
• Eliminació de les males herbes
• Tractament fitosanitari de la tanca i arbres fins a 4 metres d'alçada
• Tractament fitosanitari dels rosers i arbustos de la zona d'entrada
• Adobat general
• Retallada anual de la tanca
• Recollida i transport a l'abocador de les restes vegetals
• Gestió i regulació del sistema de reg automàtic per degoteig
• Assessorament tècnic
4. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
El termini d'execució és des de març a desembre de 2016
El valor econòmic es determinarà d'acord amb els preus del mercat i té un valor total
estimat màxim de 4.000 €, IVA inclòs.
5. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Les empreses que vulguin participar en el concurs hauran de presentar una oferta
econòmica i una proposta tècnica, no més tard del 23 de febrer de 2016 a l'oficina de
l'institut Ribera del Sió o per correu electrònic a l'adreça:
ies-ribera-del-sio@xtec.cat
6. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
L'òrgan de contractació farà una valoració de les propostes d'acord amb els
següents criteris i comunicarà el resultat a l'empresa elegida abans del 28 de febrer
de 2016. La signatura del contracte tindrà lloc abans del dia 6 de març.

• Preu ofert:
La fórmula que s’aplica per valorar el preu (IVA exclòs), és la següent:
Preu de l’oferta més econòmica
_____________________________________ X 70 punts
Preu de l’oferta a valorar
• Forma de realització dels treballs:
Es valorarà fins a un màxim de 20 punts, tenint en compte els mecanismes de
supervisió dels treballa a realitzar, elements acreditatius d'una major qualitat del
servei, realització de les tasques en horaris i dates que no entorpeixin el normal
desenvolupament de les tasques escolars.

• Millores tècniques:
Es valorarà aquest apartat fins a un màxim de 10 punts, tenint en compte la major
freqüència de les operacions a realitzar dins del calendari establert i altres
prestacions addicionals.

Agramunt, 2 de febrer de 2016

Director/a del centre
Àngels Escolà Valls

