STM-Ctció-jfg-bgl
Gestiona 2748/2020

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I
REPARACIÓ DE VEHICLES
1. Naturalesa i extensió de les necessitats.
Es tracta d’un contracte de serveis i el seu objecte és la prestació del servei de
manteniment preventiu i correctiu, revisió, servei d’ITV i reparació de la flota de
vehicles propietat de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.
L’abast del present contracte ha de tenir:




Manteniment preventiu,
Manteniment correctiu (avaries i accidents),
Servei de pre-ITV, d’ITV i tacògraf dels vehicles turismes, furgonetes i remolcs
relacionats a continuació:

MATRICULA
2653-FPP
T – 5255 – AT
CS-2372-AT
9258-DGF
T-6525-AZ
5716-HSL
T-6447-BF
B-8226-TS
4186-BPD
T-7969-AC
6259-HYZ
T -9779-FCR
8688-FLT
T-472-BF
8830-FNB
6460-DYZ
6113 FXX
9009 JDH
8759 JHD
9926 JHD
T-1198-AT

TIPUS VEHICLE
Mitsubishi L200
Fiat Scudo Combi
Seat Inca
Camió Nissan Cabstar TL 110.35
Citroen Jumpy 1.9 DCCF
Renault Kangoo
Cotxe Renault Kangoo
Furgó Ford Trànsit
Nissan Cabstar E
Renault 4
Renault Traffic
Furgó Renault Master
Fiat Scudo Combi
Nissan Terrano
Citroen C3 1 - 4
Furgó Renault Master
Toyota Hilux
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Camió grua SIVE

Antiguitat
2020
13
22
20
14
20
7
19
22
18
29
5
13
14
20
13
18
13
5
5
5
23

SECCIÓ
Neteja
Jardineria
Jardineria
Jardineria
Llum i font.
Llum i font.
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Serralleria
Obres
Obres
Obres
Guarda Rural
Ser. Tècnics
Medi ambient
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
Servei grua
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Els vehicles inclosos a l’objecte del contracte són:
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El desglossament o detall de cada una de les prestacions objecte del contracte
figurarà al plec de condicions tècniques, on també figuraran les demés característiques
tècniques, en quant a la impressió, papers, exemplar a lliurar, etc...
Queda inclòs en l’objecte del contracte, els vehicles que durant la vigència del
contracte puguin incorporar-se a la flota municipal, de conformitat amb l’establert al
punt 12-Modificació del contracte de la present memòria. Tanmateix s’inclouen, els
vehicles elèctrics que puguin adquirir-se per la Corporació.
2. Codificació segons el Reglament Europeu del Vocabulari Comú dels Contractes
Públics.
50110000-9. Serveis de reparació i manteniment de vehicles de motor i equip associat.
3. Subcontractació.
Donada la naturalesa del servei no es contempla cap altra limitació a la
subcontractació que les especificades a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP en endavant).
4. Insuficiència de mitjans.
L’Ajuntament no disposa de mitjans materials i personals suficients i adequats per
prestar el servei de manteniment i reparació dels vehicles municipals.
5. Elecció del procediment.
Per tal de garantir els principis de la contractació del sector públic es proposa la
utilització del procediment obert amb varis criteris per a la seva adjudicació.
6. Durada – pròrroga.

El límit quantitatiu serà fins que s’hagi facturat per un import total de 40.000.-€ (IVA
inclòs), i el límit temporal serà en arribar a un termini d’un (1) any, comptat a partir de
la data de formalització del contracte administratiu corresponent. Finalitzant el
contracte en donar-se qualsevol d’aquests dos límits indicats.
No obstant, atenent a la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la
prestació d’aquests serveis, un cop extingit el contracte podrà ésser objecte de
pròrroga per tres anys més, de comú acord de les parts, sempre que la durada total
del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi de quatre (4) anys. El contracte es
prorrogarà amb les mateixes condicions, amb un nou límit temporal i un nou límit
quantitatiu pel mateix import.
Si el contracte s’extingeix pel fet d’haver arribat al límit quantitatiu sense haver esgotat
el termini d’un any, no es tindrà en compte a efectes de la pròrroga, donat que el
contracte es prorrogarà, si escau, amb les mateixes condicions: 1 any més com a límit
temporal i un nou límit quantitatiu pel mateix import.
La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari, sempre
que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització
del termini de durada del contracte.
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La durada del present contracte s’estableix amb un límit temporal i un límit quantitatiu.
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En cap cas no es pot produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts.

En el cas que l’òrgan de contractació no acordi la pròrroga del contracte, el mateix
s’entendrà extingit pel termini adjudicat inicialment d’un (1) any, havent de cessar
llavors l’adjudicatari en la prestació dels serveis contractats.
7. Pressupost.
Es preu s’estableix per un import anual total de 33.057,85 euros, més 6.942,15 euros
d’IVA, essent l’import total de 40.000 euros (IVA inclòs).

Mà d'obra
Materials:
Total (IVA exclòs):
IVA (21%)
Total (IVA inclòs):

23.140,5
9.917,36
33.057,85
6.942,15
40.000,00

8. Valor estimat i mètode de càlcul.
El valor estimat del contracte, atès el termini total de quatre anys, és de 132.231,40.-€
(IVA exclòs).
El mètode de càlcul utilitzat és el preu habitual del mercat dels serveis a contractar,
que engloba la totalitat de l’objecte del contracte, tenint en compte els costos salarials
d’acord al Conveni col∙lectiu de treball del sector de les industries
siderometal∙lúrgiques, de la província de Tarragona, 20182019. Codi conv.
43000405011993.
Tot referit al moment anterior de confeccionar la present memòria.

Per a participar en la present licitació s’ha de disposar de la següent solvència, que
serà requerida a qui sigui proposat com a adjudicatari del contracte:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA
o

-L’adjudicatari haurà de subscriure una pòlissa que cobreixi la responsabilitat
civil professional en relació als béns municipals i de tercers que puguin ésser
afectats i que haurà de tenir una cobertura mínima de 150.000.-€, per sinistre.

SOLVÈNCIA TÈCNICA
o

Declaració responsable amb una relació dels principals serveis realitzats d’igual
o similar naturalesa que als de l’objecte del contracte, com a màxim els últims
3 anys, en el qual s’indicarà l’import, la data i el destinatari públic o privat dels
mateixos.
Quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació, els
serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
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9. Criteris de solvència tècnica o professional.
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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 dels documents en poder seu que acreditin la
realització de la prestació
o

Indicació del personal tècnic participant en l’execució del contracte o de les
unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el contracte,
especialment els encarregats del control de qualitat.
En tot cas caldrà acreditar la titulació i certificació que habilita pel
desenvolupament de l’activitat de reparació de vehicles automòbils de la
Generalitat de Catalunya, es a dir:





o

Títol de tècnic auxiliar
Títol de tècnic
Títol de tècnic especialista
Títol de tècnic superior

Declaració responsable amb una descripció de les instal·lacions tècniques,
maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per l’execució del
contracte. I així mateix que es disposa dels corresponents permisos d’obertura i
llicència d’activitat atorgada i en vigor per a la realització de l’activitat.
En el seu cas es deurà aportar la documentació acreditativa pertinent si així es
requereix pels serveis dependents de l’òrgan de contractació.

o

Alternativament, la solvència econòmica i tècnica mínima requerida en l’apartat
anterior es podrà acreditar amb la classificació empresarial en el grup, subgrup
i categoria que tot seguit es detalla:

-Subgrup: 2 Manteniment i reparació de vehicles automotors.
-Categoria: 1 Quantitat inferior a 150.000,00 €

10. Criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat- preu. Desempat.
Baixa temerària.
De conformitat amb l’establert a l’article 145 de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de
contractes del secor públic (LCSP en endavant), l’adjudicació del contracte s’efectuarà
utilitzant una pluralitat de criteris sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
Així doncs es proposa que els criteris per a l’adjudicació siguin, sobre una puntuació
màxima de 100, els següents:

A. Criteris avaluables mitjançant la formulació de judicis de valor (20
punts)
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-Grup: Q Serveis de manteniment i reparació de maquinària.
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Els licitadors redactaran una memòria tècnica d’extensió màxima de 10 fulls a doble
cara justificant els aspectes a avaluar seguint l’ordre estricte dels punts enumerats. El
no compliment d’aquestes instruccions comportarà la exclusió del procediment de
licitació.
Seran avaluats mitjançant la formulació d'un judici de valor els següents criteris:
1. Memòria tècnica descriptiva del funcionament del servei que es proposa.
(Fins un màxim de 20 punts).
-

Descripció general del servei de manteniment preventiu, normatiu i conductiu
dels edificis amb indicació detallada de les instal·lacions, dels recursos aplicats,
activitats, freqüències, horaris, que permeti de forma clara poder valorar
l’organització prevista per a la realització del servei.

-

Metodologia de resposta davant de situacions no programades, manteniment
correctiu, però que es troben dins de les possibles peticions de cara a
l’empresa adjudicatària. Com poden ser els casos d’incidències urgents,
treballs imprevistos.

Les propostes seran valorades atenent al seu grau de desenvolupament,
coherència amb el tipus d'encàrrec. Així mateix es valorarà la idoneïtat de les
propostes, organització, claredat en l’exposició i qualitat.
S'atorgarà la puntuació en funció dels següents paràmetres o fraccions en el seu
conjunt:
Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica però poc rellevant
Sense descripció, descripció incoherent o inadequada

20
10
5
0

1. Oferta econòmica fins a 55 punts
-Preu unitari de l’hora de tècnic. Fins a 50 punts

L'oferta més econòmica, rebrà la puntuació màxima de 50 punts. La resta
d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de l'oferta més
econòmica, d'acord a l'aplicació de la següent fórmula:
P = 50 x Ofm/Ofi essent,
P = puntuació obtinguda
Ofm = preu de l'oferta més econòmica
Ofi = oferta econòmica corresponent al licitador que es valora

-Descompte sobre preu unitari. Fins a 5 punts.

Descomptes de materials emprats segons base de dades de prestigi
reconegut, accessible per mitjà d’Internet (GT Estimate).
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B. Criteris automàtics (Fins 80 punts)
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L'oferta més econòmica, rebrà la puntuació màxima de 5 punts. La resta
d'ofertes rebran una puntuació proporcional a la de l'oferta més econòmica,
d'acord a l'aplicació de la següent fórmula:
P = 5 x Ofi/Ofm essent,
P = puntuació obtinguda
Ofm = descompte més elevat
Ofi = descompte corresponent al licitador que es valora
2. Ubicació de les instal·lacions. Organització i planificació del servei. Fins
un màxim de 20 punts.
Per considerar que s’ofereix una millor prestació del servei al disposar d’un
centre de treball quan mes prop de la població millor: (el mesurament del radi
es prendrà des de punt origen ubicat a l’Ajuntament)
◦
◦
◦
◦
◦

Per prestar el servei en un radi inferior a 2km  20 punts
Per prestar el servei en un radi entre 2km i 5 km 16 punts
Per prestar el servei en un radi superior a 5 km 12 punts
Per prestar el servei en un radi superior a 10 Km  8 punts
Per prestar el servei en un radi superior a 15 Km  4 punts

3. Gestió mediambiental. Pla de qualitat del servei. Fins un màxim de 5
punts.
-

Acreditació del compliment de la correcta gestió de residus generats. 2,5
punts
Acreditació de possessió de certificacions de qualitat aplicables al servei.
2,5 punts.

Com a criteri de desempat es proposa que s’adoptin els següents:
Quan després d’efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts, es
produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, es resol mitjançant
l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, d’acord amb l’article 147.2 de la
LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
a. Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de
prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el
nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b. Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c. Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
d. El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.

Pàgina 6 de 8
Pl. Carles III, 13 · 43540 Sant Carles de la Ràpita · Tel. 977740100 · ajuntament@larapita.cat · www.larapita.cat

Codi Validació: 6JGDZMXLGRLSY4LFRPXL4MW4Z | Verificació: https://santcarlesdelarapita.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 8

Desempat
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Baixa temerària

No es proposen altres supòsits de baixa temerària que els contemplats en l’article 85
del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques.
11. Informe de justificació en cas de no divisió en lots.
No s’aconsella la divisió en lots donada la íntima relació entre les parts objecte del
contracte, exigint-se una contractació conjunta i a més la finalitat del contracte ha de
permetre un únic interlocutor per a la seva execució.
12. Modificació del contracte.
Si dins del període de vigència del contracte s’hagués de realitzar qualsevol baixa o
incorporació de vehicles municipals s’admetrà aquesta com una modificació del
contracte obligatòria per al contractista, en les mateixes condicions contractuals i
segons els preus resultants de la seva oferta, no suposant una variació de les
condicions.
Advertir que un cop perfeccionat el present contracte, a part del supòsit esmentat
anteriorment, només podrà ésser objecte de modificació per raons d’interès públic,
atenent a les necessitats de l’Ajuntament, i, en el cas de concórrer alguna de les
següents causes objectives, essent aquestes modificacions obligatòries per al
contractista adjudicatari:

- Per part del responsable del contracte, si aquest s’ha designat, o per part dels serveis
tècnics municipals, es presentarà sol·licitud d’autorització de modificació a l’òrgan de
contractació, la qual s’acompanyarà amb el corresponent informe de justificació de la
modificació proposada, posant de manifest les raons d’interès públic que concorren i
acreditant la concurrència d’alguna de les circumstàncies objectives previstes al plec
de clàusules. Així mateix, juntament amb aquest informe de justificació esmentat, es
podrà presentar escrit de conformitat per part de l’adjudicatària. Tot això es farà arribar
al Negociat de contractació per a iniciar els tràmits oportuns.
- Acord d’inici d’expedient de modificació de contracte per part de l’òrgan de
contractació, atorgant a l’adjudicatària un termini d’audiència prèvia de 3 dies hàbils,
per tal que doni la seva conformitat o acceptació o, per tal que presenti les al·legacions
que estimi oportunes. En cas d’haver presentat escrit de conformitat per part de
l’adjudicatària, el tràmit d’audiència es tindrà per realitzat.
En el mateix acord d’inici d’expedient se sol·licitaran informes de la Secretaria i de la
Intervenció municipals, i aquells que es considerin adients.
- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació per part de l’òrgan de
contractació, amb el corresponent reajust de la garantia definitiva del contracte.
- Formalització de la modificació del contracte.
En aquests casos, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran
obligatòries per al contractista sense tenir aquest dret a reclamar indemnització.
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Condicions i/o procediment de la modificació:
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Llevat de les modificacions previstes en el present plec de clàusules, indicades
anteriorment, el present contracte no podrà ésser objecte de modificació posterior, de
conformitat amb allò previst als articles 203 i següents de la LCSP.
En qualsevol altre supòsit, si fos necessari que la prestació del servei o alguna
actuació s’han d’executar de forma diferent a la pactada inicialment, aquestes seran
objecte d’una licitació independent, o bé, s’haurà de procedir a la resolució del
contracte en vigor i celebrar una nova licitació.
En aquests casos si procedeix, l’adjudicatari podrà participar com un licitador més per
a la prestació dels serveis.
13. Condició especial d’execució.
Com a condició especial d’execució es proposa la garantia de la seguretat i la
protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials
i territorials aplicables.
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