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CONSORCI PORT DE MATARÓ
CONTRACTE DE SERVEI DE CONTROL D’ACCESSOS I D’AUXILIARS DE SERVEIS DE
MARINERIA AL PORT ESPORTIU DE MATARÓ.
Procediment: Obert
Tramitació: ordinària

Títol: CONTRACTE DE SERVEI DE CONTROL D’ACCESSOS I D’AUXILIARS DE SERVEIS
DE MARINERIA AL PORT ESPORTIU DE MATARÓ
Número d’expedient: CPM2020Serveis002

Aprovació plec de prescripcions tècniques: Serveis tècnics del Consorci
Informat per l’Assessoria Jurídica: 17 desembre 2019
Aprovat per Resolució del consell de govern12 desembre 2019
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE (SERVEIS OBERT)
A. Objecte del contracte El present contracte divideix el seu objecte en 2 lots amb els
següents objectes:
Lot 1: El servei control d’accessos i d’auxiliars de marineria al Port de Mataró (d’ara endavant
CPM). L’objecte del treball és la prestació d’un servei de control d’accessos i aparcament,
servei d’assistència des de terra als amarristes i embarcacions dins de l’àmbit del port, servei
d’assistència als usuaris, visitants i vehicles en el recinte portuari en general i verificació de les
instal·lacions del Port, el qual es portarà a terme dins de la zona de servei del Port Esportiu.
Codi CPC:
equivalent 74510 , 74590
Codi CPV: 63721000-9 serveis d’explotació de ports i vies de navegació i serveis
associats
Lot 2: El servei de vigilància i seguretat al Port Esportiu de Mataró (d’ara endavant CPM). El
treball es portarà a terme per personal qualificat, no armat, dotat de la formació necessària per
a garantir una correcta prestació dels serveis requerits, amb coneixements de les normes i
sistemes de seguretat, extinció d’incendis i primers auxilis
Codi CPA: 80.10.19 -> serveis de seguretat
Codi CPV: CPV79714000-2 -> serveis de vigilància
B. Dades econòmiques
B.1.
Determinació del preu
Valoració econòmica segons hores de prestació del servei i preu hora amb el còmput anual
previst per a una anualitat d’acord amb el Plec de condicions Tècniques (Annex 5)

B.2.

Valor estimat del contracte
Lot 1 Auxiliars Marineria: 686.076,8€ (inclou 2 anys pròrroga) IVA exclòs
Lot 2 Vigilància i Seguretat: 589.961,92€ (inclou 2 anys pròrroga) IVA exclòs

B.3.

Pressupost base de licitació (import màxim a ofertar) Import (en xifres), per lots:
Lot 1 Auxiliars Marineria:
•
Pressupost base de licitació (s’entén sense IVA): 686.076,80 €
•
Import de l’IVA 21%: 144.076,13 €
•
Total: 830.152,93€ IVA inclòs
•
Valor estimat del contracte VEC 686.076,80 € (inclou 2 anys pròrroga) IVA exclòs.
Lot 2 Vigilància i Seguretat:
•
Pressupost base de licitació (s’entén sense IVA): 589.961,92€
•
Import de l’IVA 21%: 123.892,00 €
•
Total: 713.853,92 € IVA inclòs
•
Valor estimat del contracte VEC : 589.961,92€ (inclou 2 anys pròrroga) IVA exclòs.

B.4.

Contracte harmonitzat:: si

C. Existència de crèdit
S’han complert tots els tràmits per assegurar l’existència de crèdit d’acord amb la clàusula
Quarta d’aquest plec. La despesa està inclosa en el pressupost aprovat.
D. Termini de durada del contracte
Termini : 2 anys + 2 de pròrroga
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E. Tramitació de l’expedient
E.1.
Tramitació: ordinària
E.2.
Presentació de la proposició:3 sobres o arxius electrònics A, B i C amb documents en
de fins a 5 Mb ordenats segons els criteris de valoració.
E.3.

Contracte reservat: NO

F.

Variants: no

G.
Solvència i classificació empresarial
S’exigeix solvència a justificar segons apartats G.1 o G.2 d’aquest quadre de característiques
G.1. Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència
econòmica i tècnica.
Lot 1 Auxiliars Marineria:
Grup: L Serveis administratius (art. 37 RD 1098/2001 de 12 d’octubre)
Subgrup: 6 Serveis de porteria, control d’accessos i informació al públic (art. 37 RD 1098/2001
de 12 d’octubre
Categoria: A (art 38 RD 1098/2001)
Lot 2 Vigilància i Seguretat:
Grup : M Serveis especialitzats (art. 37 RD 1098/2001 de 12 d’octubre)
Subgrup 2 Serveis de seguretat, custòdia i protecció (art. 37 RD 1098/2001)
Categoria: A (art. 38 RD 1098/2001)
G.2. 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 euros, al valor estimat del
contracte.
G.3. Solvència Tècnica o professional.
Article 90.a) LCSP: Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers tres anys
que inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs 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 què 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 a l’anualitat mitjana del contracte.
G.4. Adscripció o dedicació de mitjans personals o materials a l’execució del
contracte.
Obligació essencial: Si
Lot 1 i 2 vestuari, EPI, walkies, locomoció
Lot 2
personal
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G5

Altra documentació: no

H.

Formats de documents electrònics: en format pdf, xls o word de fins a 5Mb

ordenats numèricament
I.

Garantia provisional. No se n’exigeix.

J.
Tractament de dades de caràcter personal.
Sí, respecte dels tractaments següents: personal adscrit a la prestació del servei.
K.
Causes d’exclusió de la licitació (entre d’altres).
No acreditar, quan s’escaigui, la capacitat i/o solvència sol·licitades.
La presentació de la proposició fora de termini.
La no presentació dels sobres o arxius electrònics de la manera següent:
•
Un únic sobre o arxiu electrònic A, amb la documentació administrativa
•
Per a cada un dels lots als quals es presenti, un sobre o arxiu electrònic B i un
sobre o arxiu electrònic C. Per tant, caldrà presentar tants sobres o arxius electrònics B i C
com a lots es presenti l’empresa licitadora, sempre depenent d’allò que s’especifiqui
expressament a l’apartat E.2 del quadre de característiques, respecte al nombre de sobres
a presentar per part de les empreses licitadores.
La inclusió de la proposició corresponent a criteris d’adjudicació sotmesos a judici de
valor o de qualsevol informació referent a aquesta proposició, així com la corresponent als
criteris d’adjudicació quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules en el sobre o arxiu
electrònic A, sempre que permeti tenir un coneixement efectiu del seu contingut.
La inclusió de la documentació valorable mitjançant l’aplicació de fórmules en el sobre
o arxiu electrònic B o la inclusió de qualsevol informació de caràcter rellevant dels criteris
valorables mitjançant l’aplicació de fórmules en el sobre o arxiu electrònic B, sempre que es
vulneri el secret de les proposicions o el deure de no tenir coneixement del contingut de la
documentació relativa als criteris d’adjudicació valorables mitjançant l’aplicació de fórmules
abans de la relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor.
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que
s’incorporin al formulari normalitzat del document europeu únic de contractació DEUC
L.
Custodis
Cap de serveis
Cap de comptabilitat
M.

Comitè d’experts: no

N.
Criteris d’adjudicació.
La selecció de l’oferta més avantatjosa per lots, es determinarà tenint en compte la millor
relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris
definits a la LCSP. La puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant
judici de valor i avaluables automàticament) és de 100 punts. El criteris econòmics poden
representar un màxim de 45 punts, i els relacionats amb la qualitat dels treballs, 55 punts, dels
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que 45 són avaluables mitjançant judici de valor i 10 automàticament.
N1
Sobre B) La puntuació màxima de les proposicions tècniques (avaluables mitjançant
judici de valor) serà de 45 punts, en base als criteris següents:
B1 Recursos tècnics i mitjans materials.(10 punts) Maquinària i equipament a utilitzar en
cada feina
B2. Recursos organitzatius.(10 punts)
Composició de l’equip de treball, estructura de comandament i control. disponibilitat
de personal a la comarca i capacitació professional en feines semblants. Llistat de
feines semblants desenvolupades en l’actualitat. Metodologia de treball i
procediments.
B3. Formació dels treballadors: titulacions i formació complementària dels treballadors i
comandaments. (5 punts)
B4. Pla operatiu bàsic. (10 punts)
Relació, planificació i programació dels treballs a realitzar als efectes del
compliment del contracte de servei. Proposta de quadrant tipus setmanal, mensual
i anual amb detall del personal present a cada dia i torn. Quadrants en operatius
especials de reforç (ex. Revetlla Sant Joan, Festa Major, etc). Detall del sistema de
comandament, control i revisió.
B5. Sistemes de gestió. (10 punts):
Procediments i formació específica en Pla de gestió de la qualitat, en Pla de
seguretat i salut i en Pla de gestió ambiental
Cal que els licitadors obtinguin una puntuació mínima de 25 dels 45 punts totals sense
ponderar. En cas contrari quedaran exclosos.
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 45
punts al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta:
Puntuació tècnica final v = 45 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima
N2 Sobre C) Els criteris per a la valoració amb criteris objectius valor seran els següents:
Pla de Formació
10 punts
Proposició Econòmica 45 punts
C1) La puntuació màxima de la proposició de formació complementària i idiomes és de 10
punts en base a la fórmula següent:
Puntuació formació = 2 x hores de formació totals / hores treballades totals
sempre que hores de formació < 5 % hores treballades
C2) La puntuació màxima de la proposició econòmica (avaluables automàticament) serà de
45 punts, en base a les fórmules següents:
𝑃𝑣=(1− (𝑂𝑣−𝑂𝑚/𝐼𝐿) ×(1𝑀)) × 𝑃
On
Pv = Puntuació econòmica de l’oferta v
Ov = oferta a valorar
Om = Oferta mínima
IL = import de licitació
M= factor de modulació, M=1
P = puntuació econòmica P=45
Total puntuació= Oferta tècnica+pla formació+proposició econòmica, de 0 a 100
O.
Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats.
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Per apreciar quines ofertes es consideren amb valors anormals o desproporcionats s’aplicarà el
següent càlcul, tot tenint en compte el que disposa l’article 86 del RD 1098/01 pel que fa a
les proposicions formula es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica i BOi:
BOi = 100 (1- (Ofi / PC))
Ofi = Import de l’oferta
PC = Pressupost de licitació.
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

𝐵𝑀 =

𝑛
1
∑ 𝐵𝑂𝑖
𝑛
𝑖=1

Essent n el nombre d’ofertes.
Després es calcula la desviació estàndard ( ):
𝑛

 = √(∑
𝑖=1

(𝐵𝑂𝑖)

2

2
− 𝑛 (𝐵𝑀)
)
𝑛

Entre les n ofertes s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la condició:
I BOi -BM I <
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR).
S’entendrà que una oferta ho és amb valors anormals o desproporcionats quan el seu
percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació (BOi) sigui superior als següents
valors:
Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per
determinar el límit de la presumpció de valors anormals o desproporcionats:
-

1

𝐵𝑅 = (𝑛′ ) ∑𝑛′
𝑖=1 𝐵𝑂𝑖

Es considerarà presumptament amb valors anormals o desproporcionats tota oferta en la que BOi
> BR + 5
Si n’ és inferior a 5:
Es considerarà presumptament amb valors anormals o desproporcionats tota oferta en la que:
BOi > BM + 5
P.
Garantia definitiva.
5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs (si determinació del preu és a tant alçat).
Q.

Responsable del contracte: Cap de Serveis

R.

Identificació dels òrgans que intervenen en el contracte.
R.1.
Òrgan de contractació: Consorci Port de Mataró
R.2.
Responsable de la comptabilitat pública: Responsable comptabilitat CPM
R.3.
Destinatari de la facturació: Responsable comptabilitat CPM

S.
Subcontractació.:
Els licitadors tenen l’obligació d’indicar en les seves ofertes si tenen previst subcontractar
els treballs o partides, amb indicació del nombre o perfil empresarials dels subcontractistes,
que s’ha de definir per referència a les condicions de solvència professional o tècnica.
Aquesta obligació tindrà caràcter essencial a l’efecte de resoldre el contracte en cas
d’incompliment culpable. La resolució per aquest motiu comporta que la empresa estigui incursa
en causa de prohibició de contractar
Les tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació i que s’han d’executar
directament pel contractista principal són:
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Els treballs que suposin accés a espais tancats amb clau o protecció de dades.
En cas de discrepàncies amb els subcontractistes es preveu que aquest pugui cobrar
directament de l’Administració sempre que estigui adequadament justificat i que puguin afectar
al rendiment i qualitat del servei.
T.

Revisió de preus: en cas d’increment del conveni col·lectiu corresponent

U.
--V.

Modificació del contracte.: No
Termini de garantia: Durada del contracte
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