Sol·licitud: SC19/001260
Assumpte: Informe justificatiu

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I PROPOSTA DE LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS
D’ALIMENTACIÓ
ININTERROMPUDA (SAI) DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’ATL

Antecedents
El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei
d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa
d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia,
autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les
seves funcions.
Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu
de prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i
subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les
instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que
justifica que la prestació objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de
l’àmbit competencial d’ATL.
Atès el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància
de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament així com
d’informar sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Ens d’Abastament d’Aigua
Ter Llobregat (en endavant, ATL) per a portar-los a terme amb mitjans interns.
Justificació de les necessitats
La necessitat i idoneïtat del contracte es justifica perquè la xarxa d’abastament d’ATL
disposa de més de 300 equips SAI distribuïts en un ampli territori. La fallada d’aquests
equips suposen un gran inconvenient en la gestió a distància dels quadres elèctrics
presents en dipòsits, estacions de bombament i arquetes. Per això és necessari
disposar de forma efectiva i ràpida d’equips SAI que puguin substituir als SAI que
hagin fallat o hagin arribat al final de la seva vida útil.
El detall tècnic de les necessitats de cadascuna d’elles es defineix amb detall i precisió
en el corresponent Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
Justificació de la insuficiència de mitjans
Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les
necessitats d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del
personal necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.
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Conclusió
Per tot l’exposat, el Director del Departament informa favorablement la contractació del
subministrament d’EQUIPS D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI) DE LA
XARXA D’ABASTAMENT D’ATL (SC19/001260) i proposo que es tramiti el
corresponent expedient mitjançant el procediment següent:

1.- Objecte del contracte
Subministrament d’Equips
d’Abastament d’ATL

d’Alimentació

Ininterrompuda

(SAI)

de

la

Xarxa

Lots:
Consta d’un únic lot
Codi CPV:
31154000-0
2.- Procediment i naturalesa
Procediment: Obert Simplificat
Naturalesa: Subministrament

3.- Dades econòmiques
3.1. Determinació del preu
Tant alçat
Preus unitaris X
3.2 Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació sense IVA, atès
que no es preveuen pròrrogues, modificacions ni eventualitats. És a dir, el valor
estimat del contracte és de 62.550,00 € (IVA exclòs).
3.3 Pressupost base de licitació
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit.

Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent
de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses
calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:
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a.

Pressupost (IVA exclòs):

Subministrament : 62.550 €
PREU
UNITARI

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

1

SAI monofàsic de 1.500 VA i autonomia de 30
minuts segons especificacions tècniques del punt
4 del present plec. Inclou el transport fins adreça
establerta al punt 4.4.

885,00 €

50

44.250,00 €

SAI monofàsic de 3.000 VA i autonomia de 60
minuts segons especificacions tècniques del punt
4 del present plec. Inclou el transport fins adreça
establerta al punt 4.4.

1.525,00 €

12

18.300,00 €

TOTAL

62.550,00 €

2

b.

Import total de l’IVA: 13.135,50 €

c.

Pressupost base de licitació: 76.685,50 €( IVA inclòs)

UNITATS PREU TOTAL

Justificació dels càlculs efectuats per determinar l’import de licitació
S’han definit 2 equips a subministrar amb els següents preus:



Equip SAI monofàsic de 1.500 VA i 30’ d’autonomia: 885,00 € (sense IVA)
Equip SAI monofàsic de 3.000 VA i 60’ d’autonomia: 1.525,00 € (sense IVA)

En ambdós casos s’han consultat preus de catàleg de varis fabricants sense efectuar
cap tipus de descompte.

3.4 Contracte harmonitzat
No
3.5 Pagament amb altres béns
No

4.

Existència de crèdit

4.1. Partida pressupostària
62201002-Manteniment en Instal·lacions Tècniques i Maquinària
CECO 11-02 MANXAR
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4.2. Expedient d’abast plurianual
Atès que el contracte té una durada de 12 mesos a partir de la seva signatura, part del
mateix s’executarà durant l’any 2020.

5.

Termini de durada del contracte, de lliurament de béns i lloc de lliurament

5.1 Termini de lliurament de béns
A partir de la notificació a l’empresa adjudicatària de la necessitat d’un equip SAI, es
permet com a màxim un temps de lliurament de 30 dies naturals.
5.2 Durada del contracte
Dotze (12) mesos a partir de la signatura del mateix.
5.3 PRÒRROGA:

NO

NOMBRE PRÒRROGUES PREVIST: No hi ha previsió de pròrroga
5.4 Lloc de lliurament
ETAP Ter (ATL): C/ Afores s/n 08440-Cardedeu (Barcelona)
6.

Procediment i Tramitació de l’expedient

6.1. Tramitació
Ordinària
6.2 Contracte reservat

Sí
X No

Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa Social
Empreses d’Inserció Social
Altres (Especificar)

7.- Variants
No s’admeten variants, les característiques tècniques mínimes que han de presentar
els equips subministrats estan especificades al Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
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8.-

Solvència

8.1. Solvència Econòmica
Article 87 LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major
volum de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior de 93.000 euros,
quantitat que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant
l’aportació els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa
està inscrita en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el
qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han
d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència Tècnica o professional
Article 89.1.a) LCSP: Relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa
naturalesa o similar que els que constitueixen l’objecte del contracte durant els darrers
tres anys que inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. Els subministraments
efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de que en
disposi que acrediti la realització de la prestació.
L’import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com executat durant l’any de
major execució dels últims tres anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de
l’objecte del contracte, és com a mínim el corresponent al 70 per cent de l’anualitat
mitjana del contracte, i que en aquest cas es fixa en la quantitat de 500.000 €
Altra solvència tècnica 89.1 b), c), d)......
- Certificacions de Qualitat:



Certificat d'Assegurament de la Qualitat ISO 9001.
Certificat del Sistema de Gestió Mediambiental lSO 14001.

8.2. Adscripció o dedicació de mitjans personals o materials a l’execució del
contracte
No
Obligació essencial
Sí
No

X
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Noms i qualificació del personal responsable d’executar el contracte:
No aplica
8.3. Altres documents i/o requisits a sol·licitar als licitadors o a l’adjudicatari:
- Un compromís a mantenir durant tot el període dels subministres, en cas de resultar
adjudicatari, la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que haurà de cobrir
necessàriament totes les contingències i riscos inherents als treballs, tant del
personal destinat als treballs objecte del contracte com dels possibles danys que es
puguin originar a tercers, i per un import mínim de 600.000 € per sinistre i any i un
límit per víctima de 300.000 €
- Una declaració en què s’indiqui el responsable del contracte de subministrament, en
cas de resultar adjudicatari.

9.- Puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a un judici
de valor
En aquest procés de contractació no hi ha cap judici de valor

10.- Criteris d’adjudicació
L’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat preu,
entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del
preu i de la qualitat (Característiques tècniques).

Puntuació


Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics
objectius:
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics
objectius serà de 30 punts.
La puntuació mínima exigida en aquest apartat per a poder resultar
adjudicatari/a serà de 10 punts.
Hi ha un total de 14 criteris automàtics objectius a valorar i es mostren en la
taula del Annex 1 del present informe.

CiC/AD



Valoració del preu de les ofertes:
La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 70 punts sobre un total de
100, i es calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula:

11.- Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats
No es preveuen

12.- Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots
Sí
No
Nombre màxim de lots a adjudicar: No aplica

13.- Garantia definitiva
X

5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs
Contractes reservats (exempts de prestar la garantia definitiva)

14.- Supòsits, circumstàncies i condicions previstes com a causa de modificació
del contracte
No es pot modificar el contracte
15.- Subcontractació
No està permesa la subcontractació en aquest contracte de subministrament
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16.- Revisió de preus
Possibilitat:
Fórmula:

No
No aplica

17.- Termini de garantia
Tres (3) mesos
18.- Penalitats
Les empreses concursants hauran d’acreditar tant els requisits tècnics dels equips
ofertats com els Criteris automàtics objectius demanats. Aquesta acreditació
s’efectuarà mitjançant els Data Sheets dels equips SAI. Quan qualsevol requisit tècnic
o Criteri automàtic objectiu no pugui ser acreditat per Data Sheets (per exemple les
normes de Qualitat o el temps màxim de lliurament compromès dels equips), les
empreses hauran de presentar un certificat alternatiu o una carta de compromís
signada pel Responsable Tècnic o el Gerent de l’empresa.
El falsejament de dades o l’incompliment dels compromisos per part de l’empresa que
resulti adjudicatària comportarà la rescissió automàtica del contracte de
subministrament, a banda de les accions legals que es puguin portar a terme per
incompliment del mateix.
19.- Responsable del contracte
Andrés Dueñas Jurado (Cap de Manteniment de Xarxa ATL)
20.- Condicions especials d’execució
No aplica

UNITAT SOL·LICITANT

REPONSABLE JERÀRQUIC

Càrrec: Cap Manteniment de Xarxa

Càrrec: Director de Manteniment

Signat digitalment per:
Jose Antonio Arias Quevedo
Data: 15-07-2019

Signat digitalment per:
Andres Dueñas Jurado
Data: 12-07-2019

REPONSABLE JERÀRQUIC
Càrrec: Director d’Operació i Manteniment

Signat digitalment per:
Josep Rodriguez Gil
Data: 15-07-2019
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ANNEX 1: TAULA DE CRITERIS AUTOMÀTICS OBJECTIUS
Nº

Criteri

1

Marge admès tens i ó d'entrada (230 V)
SAI 1.500 VA

Rang

Puntuació

Si Marge < ± 20%

Eliminació

Si

± 20% ≤ Marge <

±22,5%

Si

± 22,5% ≤ Marge < ±25%

1 punt

Si

± 25% ≤ Marge

2 punts

Si Marge< ± 20%
2

Marge admès tens i ó d'entrada (230 V)
SAI 3000 VA

Eliminació

Si

± 20% ≤ Marge <

±22,5%

Si

± 22,5% ≤ Marge < ±25%

1 punt

Si

± 25% ≤ Marge

2 punts

Si Di s tors i ó > 5%
3

Di s tors i ó harmòni ca ona de s orti da
SAI 1.500 VA

Eliminació

3% ≤ Di s tors i ó <

5%

0 punts

Si

2% ≤ Di s tors i ó <

3%

1 punt
2 punts

Si Di s tors i ó > 5%
Di s tors i ó harmòni ca ona de s orti da
SAI 3.000 VA

Eliminació

Si

3% ≤ Di s tors i ó <

5%

0 punts

Si

2% ≤ Di s tors i ó <

3%

1 punt

Si Di s tors i ó < 2%

2 punts

Si Marge > ±3 %
5

Marge admès tens i ó de s orti da (230 V)
SAI 1.500 VA

Eliminació

Si

± 2% < Marge ≤

±3%

0 punts

Si

± 1% < Marge ≤

±2%

1 punt

Si Marge ≤ 1%

2 punts

Si Marge > ±3 %
6

Marge admès tens i ó de s orti da (230 V)
SAI 3.000 VA

Eliminació

Si

± 2% < Marge ≤

±3%

0 punts

Si

± 1% < Marge ≤

±2%

1 punt

Si Marge ≤ 1%

2 punts

Si Factor < 0,7 %
7

Factor de potènci a SAI 1.500 VA

Eliminació

Si

0,7 ≤ Factor <

0,8%

0 punts

Si

0,8 ≤ Factor <

0,9%

1 punt

Si

0,9 ≤ Factor

2 punts

Si Factor < 0,7 %
8

Factor de potènci a SAI 3.000 VA

Eliminació

Si

0,7 ≤ Factor <

0,8%

0 punts

Si

0,8 ≤ Factor <

0,9%

1 punt

Si

0,9 ≤ Factor

2 punts

Si s orti des < 2
9

10

11

Eliminació

Sorti des di gi tal s amb contacte l l i ure de Si 2 ≤ Sorti des <3
potenci al SAI 1.500 VA
Si 3 ≤ Sorti des <4

0 punts
1 punt

Si s orti des ≥4

2 punts

Si s orti des < 2

Eliminació

Sorti des di gi tal s amb contacte l l i ure de Si 2 ≤ Sorti des <3
potenci al SAI 3.000 VA
Si 3 ≤ Sorti des <4

Normes de Qual i tat i Ges ti ó

0 punts
1 punt

Si s orti des ≥4

2 punts

ISO 9001

1 punt

ISO 14001

1 punt

temps > 1 mes

12

Temps de l l i urament de fi ns 5 uni tats de Si
Si
SAI 1.500 VA
Si

Eliminació

±15 di es < temps ≤
7 di es < temps ≤

1 mes

15 di es

48 hores < temps ≤

7 di es

Si temps ≤ 48 h

Temps de l l i urament de fi ns 5 uni tats de Si
Si
SAI 3.000 VA
Si

14

1 mes
15 di es

48 hores < temps ≤

Si temps ≤ 48 h
Submi ni s trament gratuït de s oftware de No
moni tori tzaci ó
Si
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1 punt
2 punts

Eliminació

15 di es < temps ≤
7 di es < temps ≤

0 punts

3 punts

temps > 1 mes

13

0 punts

Si

Si Di s tors i ó < 2%

4

0 punts

7 di es

0 punts
1 punt
2 punts
3 punts
0 punts
2 punts

