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CONSORCI PORT DE MATARÓ
Procediment: Obert
Tramitació: ordinària
Títol: CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT DE XARXES DE SERVEIS AL PORT
ESPORTIU DE MATARÓ
Número d’expedient: CPM2020Serveis 001
Clau:
Aprovat pel Consell de Govern de data 12 de desembre de 2019
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE (SERVEIS OBERT)
Objecte del contracte L’objectiu fonamental d’aquest servei es fer el manteniment dels serveis
d’enllumenat públic i elèctric dels quadres i xarxa elèctrica gestionada pel Consorci Port Mataró en
compliment del reglament electrotècnic. A aquest manteniment normatiu passiu, s’ha afegit un
manteniment preventiu actiu de millores, i un manteniment correctiu per esmenar possibles petits
desperfectes així com altres treballs de manteniment i circuit tancat de TV.
Codi CPA: D 35 12 Serveis de transport d’energia
Codi CPV: 50232100-1 Serveis de manteniment d’enllumenat públic

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. El cost del servei s’ha estimat a raó de la següent tarifa:
• Oficial: 24,00 €/h
• Ajudant: 20,00 €/h
• 19% de despeses d’estructura i benefici industrial
• Bossa de material a justificar de 20.000€
• Vehicles 3000€/any
La justificació del preu de personal ve determinat segons les taules salarials corresponents al Conveni
col·lectiu de treball del sector de la sidero-metal·lúrgia de Catalunya per als anys 2017 a 2021 (codi
núm. 25000245011993), del Departament de Treball, Afers socials i famílies.

B.2.

Valor estimat del contracte
D’acord amb els preus anteriors el valor del contracte s’ha valorat en:

preu
costos personal €
oficial
ajudant

Lot 1
hores
24
20

costos explotació
costos operatius €
material
vehicles
TOTAL
IVA
total + IVA
B.3.

unitats

total any

5 anys
391.600,00 €

1780
1780

78.320,00 €
42.720,00 €
35.600,00 €

19%

14.880,80 €

115.000,00 €

23.000,00 €
20.000,00 €
3.000,00 €

74.404,00 €

116.200,80 €
24.402,17 €
140.602,97 €

581.004,00 €
122.010,84 €
703.014,84 €

Pressupost base de licitació (import màxim a ofertar)
• Pressupost base de licitació (s’entén sense IVA): 116.200,80 €/any
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B.4

• Import de l’IVA 21%:
• Total: 140.602,97 €/any IVA inclòs
• Valor estimat del contracte VEC : 581.004,00€ (inclòs possible pròrroga) IVA exclòs
Contracte harmonitzat
Sí

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.
D. Termini de durada del contracte
5 any
PRÒRROGA: NO
E. Tramitació de l’expedient
E.1. Tramitació
X Ordinària
_
E.2. Presentació de la proposició
X 3 sobres o arxius electrònics A, B i C
E.3 Contracte reservat
NO
F. Variants
X No
G. Solvència i classificació empresarial
X S’exigeix solvència a justificar segons apartats G.1 o G.2 d’aquest quadre de característiques
❑ No s’exigeix cap tipus de solvència
G1. Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència econòmica i
tècnica.
CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
GRUP : I) Instal·lacions elèctriques
Subgrup 1. Enllumenat i abalisaments.
SUBGRUP 2 Serveis de seguretat, custòdia i protecció (art. 37 RD 1098/2001)
CATEGORIA 3 de 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros
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, equivalent 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, per import equivalent a l’anualitat mitjana del contracte.
G.4. Adscripció o dedicació de mitjans personals o materials a l’execució del contracte,
segons es determina en el Plec de condicions.
Sí / No
Obligació essencial
X Si
Si
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L’empresa es compromet a cobrir el servei del port amb el mitjà humà degudament format i amb
l’uniforme d’empresa i mitjans materials, per a l’exercici de les funcions objecte d’aquest
contracte, sense interferències a l’operativa portuària i en el seu defecte amb un avís previ per
minimitzar les molèsties als usuaris. Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball
i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
Almenys una (1) persona destinada al servei disposarà de títol d’oficial electricista i carnet de
conduir i (1) ajudant.
Un vehicle equipat amb el material de treball i un equip per a treball en alçades, fins a 12 m, amb
els permisos i controls reglamentaris
Assegurança de responsabilitat civil de l’activitat i equips.
Es justificarà la gestió dels residus generats a traves de gestors autoritzats.
Presentar una política o compromís adreçada a eliminar les desigualtats entre l’home i la dona
En cap cas el servei haurà de trobar-se en descobert durant l’execució del contracte.
G.5. Altres documents i/o requisits
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
Responsable de Comptabilitat
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M. Comitè d’experts No
N. Criteris d’adjudicació
La selecció de l’oferta més avantatjosa 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.
Els criteris per a la valoració dels apartats amb judici de valor seran els següents:
I.

Pla de treball: La puntuació màxima serà de 10 punts, i es valorarà la relació i la descripció
dels serveis a portar a terme per a la realització del contracte. Adequació del pla de treball, a les
característiques de la instal·lació portuària del port tenint en compte les activitats que s’hi
desenvolupen, l’estat de les instal·lacions, la presencia el nivell de freqüència de persones
usuàries, el nombre de persones treballadores i els serveis que es presti.

II.

Una relació dels mitjans humans i mecànics que s’utilitzaran. La puntuació màxima serà de
10 punts Es valorarà:
a. la formació del personal i nombre de treballadors (5 punts)
b. la descripció dels mitjans mecànics destinats al servei i la seva disponibilitat (5 punts)

III.

Procediment de resolució d’incidències. La puntuació màxima serà de 10 punts
Es valorarà:
Procediment (2 punts)
Mitjans de resposta: Personal de guàrdia (4 punts)
Material a disposició (4i i punts)

IV.

Organigrama dels comandaments responsables del servei i redacció d’informes. La
puntuació màxima serà de 10 punts. Es valorarà l’organització i formació de l’equip i
l’assistència tècnica per a la redacció d’informes i informació gràfica:

V.

Establiment i aplicació d’un mètode de verificació de la qualitat del servei. La puntuació
màxima serà de 10 punts Es valorarà:
l’equip per actualitzar i mantenir l’inventari i la informació gràfica (4 punts)
la recepció, tractament d’alarmes i anàlisi d’emergències, (3 punts)
El control energètic, seguiment estudis tècnics i anàlisi del servei per tal d’oferir una millora
continuada i possibilitats d’aplicar la millor tecnologia disponible (3 punts)

La puntuació mínima a obtenir és de 30 dels 50 punts possibles, sense ponderar.
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 50 punts al
licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta
Puntuació tècnica final v = 50 * Puntuació tècnica inicial / Puntuació tècnica Màxima
La puntuació màxima de la proposició econòmica (avaluables automàticament) serà de 50 punts, en
base a les fórmules següents:
Oferta econòmica ........................................... 0 a 50 punts

On
Pv = Puntuació econòmica de l’oferta v
Ov = oferta a valorar
O m = Oferta mínima
IL = import de licitació
M= factor de modulació, M=1
P = puntuació econòmica P=50
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O. Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats
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):
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Essent n el nombre d’ofertes.
Després es calcula la desviació estàndard ( ):
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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:
1
Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor (Baixa de referència) 𝐵𝑅 ( ′ ) ∑𝑛′
𝑖=1 𝐵 𝑖 Es
𝑛
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 anual d’adjudicació, IVA exclòs
Q. Responsable del contracte Cap de serveis
R. Identificació dels òrgans que intervenen en el contracte
Òrgan de contractació: Consell de Govern Consorci Port de MATARÓ
Responsable de la comptabilitat pública: Àrea econòmica del Consorci Port de MATARÓ.
Destinatari de la facturació: Àrea econòmica del Consorci Port de MATARÓ.
S. Subcontractació
Els licitadors tenen l’obligació d’indicar en les seves ofertes si tenen previst subcontractar els
treballs o partides d’obra, 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:
Els treballs de dins d’edificis o espais amb clau sotmesos a 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: Segons increment de conveni col·lectiu

