ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de concessió de serveis per a l’explotació de
la dàrsena esportiva del port de Garraf, amb execució de determinades obres (exp. PORT2020-00001/ 2020CS1).
1.

Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ports de la Generalitat
b) Obtenció documentació i informació:
1. C/ Doctor Roux, 59-61, entresol 08017 Barcelona
2. Telèfon: 932060930
3. Fax: 932060931
4. Correu electrònic: ports.generalitat@gencat.cat
c) Perfil del contractant: http://ports.gencat.cat
d) Núm. d’expedient: PORT-2020-00001/ 20120CS1

2.

Objecte del contracte:
a) Tipus: Concessió de serveis
b) Descripció: Explotació de la dàrsena esportiva del port de Garraf.
c) Lloc d’execució: port de Garraf.
d) Termini del contracte: El termini del contracte s’estableix en 25 anys, a comptar des
de l’1 d’agost de 2020.
e) Admissió de pròrroga: No.
f) Codi CPA: 52.22.11
g) Codi CPV: 98.36.2000-8- Serveis de gestió de ports

3.

Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Restringit
c) Contracte subjecte a regulació harmonitzada: Si
d) Subhasta electrònica: No es preveu.
e) Criteris d’adjudicació: es troben detallats en la clàusula 22.2 del Plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques (en endavant, PCAiPT).

4.

Garanties exigides:
a) Provisional: No es requereix.
b) Definitiva: 155.017,30 euros.
c) Fiança: 5% del pressupost de les obres a realitzar, a retornar una vegada aprovada
l’acta de reconeixement final.

5.

Requisits específics del contractista:
a) Classificació: no s’exigeix.
b) Solvència econòmica i financera: d’acord amb l’article 87, els licitadors han de
presentar una declaració relativa al 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 d’1.524.754 euros.
L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant
l’aportació dels 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.
En el cas que l’empresa licitant sigui de nova creació (constituïda en els tres anys
anteriors a l’any de la licitació) l’acreditació de la solvència econòmica, pel que es
refereix al volum de facturació podrà ser substituïda per el d’algun dels

socis/accionistes de la societat o per la d’un tercer solvent que presti la seva garantia
en el sentit de fer-se càrrec de les responsabilitats en que pugui incórrer el licitador.
Aquesta garantia es podrà prestar en qualsevol dels instruments admissibles en dret.
c) Solvència tècnica i professional: Els documents necessaris per acreditar la
solvència tècnica per a l'explotació són els enunciats a l'article 90a) i e) de la
LCSP. L'empresari ha de presentar:
1- Art. 90 a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers
tres (3) darrers anys, especificant l'explotació de dàrsenes esportives, ports
esportius, instal·lacions marítimes i similars. Els serveis s’acreditaran mitjançant
certificats expedits per l’òrgan competent.
Igualment, s’acreditarà mitjançant certificats de bona gestió el manteniment preventiu
i correctiu realitzat en els últims 3 anys de les instal·lacions gestionades,
específicament i si s’escau:
• els certificats de legalització i revisió periòdica de baixa tensió
• certificat d’inspecció periòdica del sistema contra incendis
• permís de connexió a la xarxa de clavegueram i analítiques de seguiment
• declaració anual de residus o certificat de correcta gestió de residus especials
• certificat de manteniment d’aire condicionat
• certificat de revisió d’aparells elevadors
• certificat manteniment de maquinària
• dipòsits de carburant
• controls de legionel·losi
2- Art. 90 e) Indicació de les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i
del personal directiu d’aquest, i en particular, del personal responsable de l’execució
del contracte.
6.

Presentació d’ofertes:
Fase 1 de selecció de participants:
Les empreses interessades en participar en el procediment restringit i que compleixin
els requisits de solvència establerts, han de presentar la sol·licitud i documentació
escaient mitjançant presentació telemàtica del SOBRE A a través de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública (PSCP) de Ports de la Generalitat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/pg).
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Data límit de presentació: fins a les 13:00 hores del 30 de setembre de 2019.

7.

Criteris de selecció:
La Mesa de contractació, per delegació de l’òrgan de contractació, un cop comprovada
la personalitat i la solvència de les persones sol·licitants, selecciona a aquelles que
poden passar a la fase següent i convidar a presentar les seves proposicions sempre
que hagin obtingut una puntuació superior a cinquanta (50) punts, en base als criteris de
selecció establerts en la clàusula 15.2 del PCAiPT, i que són els següents:
La puntuació màxima que es pot obtenir aplicant els criteris de selecció establert a
continuació seran de 100 punts:
1Relació dels principals serveis o treballs similars al de l'objecte del contracte i el
programa de manteniment de les instal·lacions, realitzats en els últims tres (3) darrers
anys. La puntuació màxima serà de 50 punts.

La puntuació es distribuirà de forma directament proporcional amb el temps
d'explotació o de gestió de serveis similars al de l'objecte del contracte tenint en compte
les següents regles:
a) Únicament es valoraran les prestacions realitzades per les empreses licitadores
durant els darrers tres (3) anys en concepte de concessionari o gestor d'instal·lacions
portuàries. Les fraccions de temps inferiors a un any es puntuaran de forma directament
proporcional amb relació a la puntuació obtinguda per la prestació d'un any complet.
Deu (10) punts per cada any acreditat com concessionari o gestor de port marítim,
dàrsena, marina interior o instal·lació nàutica (màxim 30 punts).
Als efectes d'aquesta clàusula s'entendrà per port marítim, dàrsena, marina interior,
instal·lacions portuàries i marines seques les instal·lacions definides com a tals en
l'article 2 del Decret 258/2003, Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de
ports de Catalunya.
b) 20 punts per les certificacions del programa d'actuacions de manteniment presentat.
Aquesta puntuació s'atorgarà en funció dels següents criteris:
•

•

•

•

Acreditació, mitjançant certificat emès per l’Administració portuària titular de la
infraestructura portuària en qüestió, de l’execució d'un programa d'actuacions de
manteniment preventiu i correctiu durant els últims 3 anys en matèria de
manteniment i conservació d'infraestructures portuàries d'amarratge, fondeig i obres
de defensa. 5 punts.
Acreditació d’un sistema de gestió ambiental o de qualitat, ISO 9001 o ISO 14001 o
equivalent certificat per a la gestió completa del port marítim, dàrsena o marina
interior. 5 punts.
Acreditació, mitjançant certificat emès per l’Administració portuària titular de la
infraestructura portuària en qüestió, de l’execució d'un programa d’actuacions de
manteniment preventiu i correctiu de xarxes tècniques (aigua potable, distribució
elèctrica, aigües residuals, enllumenat públic, etc..). 5 punts.
Acreditació, mitjançant certificat emès per l’Administració portuària titular de la
infraestructura portuària en qüestió, de l’execució d'un programa d'actuacions de
manteniment preventiu i correctiu dels paviments i resta de superfícies portuàries.
5 punts.

2 - Art. 78 e) del TRLCSP Indicació de l'equip tècnic i directiu assignat o
encarregat per a l’execució del contracte amb la titulació corresponent. La puntuació
màxima serà de 50 punts.
La puntuació s'atorgarà segons l'adequació de la seva titulació i experiència per a
l'execució del contracte d'acord amb els següents criteris:
a) La titulació de l'equip tècnic i directiu assignat o encarregat per a l’execució del
contracte es valorarà d'acord amb els següents criteris (màxim 26 punts):
-

-

4 punts per les titulacions de Capità de la Marina mercant, Enginyeria de Camins,
Canals i Ports, Enginyeria naval o títols equivalents.
3 punts per la titulació en Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses,
Llicenciatura en Ciències Econòmiques o Diplomatura en Ciències Econòmiques i
Empresarials o títol equivalent.
3 punts per la titulació en Enginyeria Tècnica.

b) L'experiència de l'equip tècnic i directiu assignat o encarregat per a l’execució
del contracte es valorarà d'acord amb els següents criteris (màxim 24 punts):

Únicament es valorarà l'experiència desenvolupada durant els darrers tres (3) anys:
2 punts per cada any d'experiència acreditada desenvolupant tasques en matèria
portuària de:
-

President, director en entitats dedicades a la direcció de ports, dàrsenes o
instal·lacions marítimes (màxim 6 punts).
Capità de port o gerent dedicades a la gestió de ports, dàrsenes o instal·lacions
marítimes (màxim 6 punts).

2 punts per cada any d'experiència acreditada desenvolupant tasques en matèria
portuària de:
-

Director Financer o Comptable en entitats dedicades a la gestió de ports, dàrsenes
o instal·lacions marítimes (màxim 6 punts).
Responsable manteniment portuari (màxim 6 punts).

En el supòsit què concorrin a la licitació persones jurídiques que pertanyin a un grup de
societats i a l'efecte de l'acreditació de la solvència, es podrà tenir en compte a les
societats que pertanyen al grup, sempre i quan acreditin que tenen efectivament la
lliure i plena disponibilitat dels mitjans necessaris de les societats del grup per a
l'execució del contracte i que aquests s’adscriguin a l’execució de l’objecte
contractual.
9. Llengua o llengües en que s’han de redactar les ofertes o les sol·licituds de participació:
català o castellà.
10. Ús de mitjans electrònics:
a) S’accepta la presentació electrònica d’ofertes.
b) S’utilitza la facturació i pagament electrònic.
11. Règim de recursos:
Atès que el valor estimat del contracte és superior a 3M€, es podrà interposar recurs
especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i següents de la LCSP.
12. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No.
13. Despeses de publicitat: no hi ha.
14. Aplicació de l’Acord de Contractació Pública al contracte: Si.
15. Data tramesa de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: 23/07/2019
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