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Memòria justificativa sobre la necessitat de contractar
Contracte de serveis
Títol: Servei de manteniment de xarxes de servei al port de Mataró (Barcelona)
Necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.
El port de Mataró disposa de xarxes d’enllumenat de tots els vials, pantalans i espais portuaris,
de subministrament d’energia en baixa tensió a diferents usuaris, d’aigua i circuit tancat de
TV.
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.
Actualment el servei es presta s través de diferents empreses amb contractes menors que
superen el llindar establert a la Llei de Contractes. La quantitat de despesa de manteniment
per aquests conceptes puja a la quantitat de 129.824€
Insuficiència de mitjans
En compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002, de 2
d’agost, el propietari o gestor de la instal·lació elèctrica cal que tingui per llei un contracte de
manteniment de la xarxa eléctrica i aquest efecte cal fer uns controls periòdics, manteniment
preventiu i un de correctiu.
El Consorci Port Mataró no disposa de recursos tècnics i humans suficients ni adequats per
cobrir les necessitats que cal satisfer, atès que requereixen la intervenció de tècnics
especialistes en la matèria.
Codificació CPV
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de 28 de novembre de 2007 que modifica el
Reglament (CE) no 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el
Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17 / CE i 2004/18 / CE del
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò
referent a la revisió del CPV es proposa que el CPV sigui:
50232100-1 Serveis de manteniment d’enllumenat públic
Justificació de l’elecció del procediment
Es proposa tramitar l’expedient pel procediment obert harmonitzat.

Justificació divisió/no divisió en lot

Ps Callao s/n, 08301 Mataró (Barcelona)
CIF: Q5856419F
Telf.: 93 755 09 61 - Email: info@portmataro.com
El contracte no es pot dividir en Lots ja que es tracta d’una xarxa comuna a tot el port.

Termini de la prestació del servei
La durada d’aquest contracte serà de cinc (5) anys, a comptar des de la formalització del
contracte.

Determinació del preu del contracte
El preu del contracte és el d’adjudicació, d’acord amb l’oferta econòmica efectuada pel licitador
que resulti adjudicatari, al que s’afegirà l’IVA corresponent.
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.
Dins d’aquest import s’inclouen:
- Les prestacions salarials i assegurances del personal
- La mà d’obra, eines, equips de prevenció, materials i productes .
- Vehicles de transport i de treballs en alçada
- Mesures de seguretat pel personal que presta el servei i costos de la Llei de Prevenció
de Riscs Laborals.
- Supervisió periòdica per a proporcionar la màxima qualitat.
- Pòlissa de responsabilitat civil.

Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació (arts. 100 i 101 LCSP)
Per determinar el valor del contracte s’ha tingut en compte a raó de
a) Manteniment preventiu S’ha previst un mínim de:
• 20 jornades de treballs en alçada per la verificació de tots els capçals
d’enllumenat i instal·lacions enlairades, substitució de lampades i neteja de
càmeres de CTTV
• 3 jornada de revisió d’arquetes i connexions
• 16 jornades de revisió pantalans
• 16 jornades de Manteniment bàsic de maquinària: varador 6, escombradora
2, motobombes 2, bicis 6,
• 10 jornades de Lavabos: canvi d’aixetes, urinaris, dosificadors, rentamans,
escalfadors i eixugadors
• 4 jornades d’instal·lació de llums de nadal
• 12 jornades de verificació de panys, frontisses i candaus
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b) Manteniment normatiu. S’ha previst un mínim de:

•
•
•

4 jornades de revisió de quadres elèctrics i bombes d’impulsió
1 jornada de revisió de terres i fluxes
11 jornades de revisió d’escomeses

c) Manteniment correctiu. Les avaries o incidències que es poden produir en les

instal·lacions són imprevisibles, per aquest motiu s’ha fet una estimació de l’import
anual en base a les dades dels últims anys. L’import d’aquests treballs s’ha calculat
com:
• una bossa de 20.000 € a justificar de material.
• Resta de jornades de treballs de reparació

preu
costos personal €
oficial
ajudant

Lot 1
hores
24
20

costos explotació
costos operatius €
material
vehicles

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 €

unitats

TOTAL
IVA
total + IVA

Solvència tècnica/Classificació empresarial a requerir
A) D’acord amb l’article 90.1a) de la LCSP, i l’article 67.3b) del seu reglament, es proposa
requerir als licitadors la següent solvència tècnica següent:
Volum anual de negocis en l'àmbit al que es refereix el contracte, referit al millor exercici dels
tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari
i de presentació de les ofertes per import igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació. 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 per import equivalent a l’anualitat del contracte.
Solvència Tècnica o professional
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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 l’anualitat mitjana del contracte.
B) Igualment, tot i no ser obligatòria, es proposa com a classificació, com a mitja alternatiu
per al licitador que hi disposi, la següent:
•
•
•

Grup P) Serveis de manteniment i reparació d’equips i instal·lacions
Subgrup 1. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions elèctriques i
electròniques
Categoria A ja que l’import anual del servei conjuntament no serà superior a150.000
euros,

Documentació tècnica a presentar:
La documentació a incloure en el sobre B serà tota aquella documentació relacionada amb
els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, i concretament s’inclourà la següent:
a) Pla de treball proposat adequat a les característiques de la instal·lació portuària
b) Una relació dels mitjans humans i mecànics que s’utilitzaran. S’aportarà la formació del
personal i la descripció dels mitjans mecànics destinats al servei.
c) Procediment de resolució d’incidències.
d) Organigrama dels comandaments responsables del servei i redacció d’informes.
e) Establiment i aplicació d’un mètode de verificació de la qualitat del servei.
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.
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 50 punts, i els relacionats amb la qualitat dels treballs, 50 punts.
A) La puntuació màxima de la proposició econòmica (avaluables automàticament) serà de
50 punts, en base a les fórmules següents:
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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
B) La puntuació màxima de les proposicions tècniques (avaluables mitjançant judici de valor)
serà de 50 punts, en base als criteris següents:
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)

Ps Callao s/n, 08301 Mataró (Barcelona)
CIF: Q5856419F
Telf.: 93 755 09 61 - Email: info@portmataro.com
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

Puntuació mínima a assolir per a continuar el procediment:
Es proposa que els licitadors obtinguin un mínim de 30 dels 50 punts totals sense ponderar.
Subcontractació:
Es permet la subcontractació: no
S’exigeix: no
Condicions d’execució
1. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I MATERIALS
Obligació essencial (SI)
-

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.

2. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Obligació essencial (SI)
-

De tipus mediambiental que persegueixen:
- Es justificarà la gestió dels residus generats a traves de gestors autoritzats.

-

De tipus social o relatives a l’ocupació :
- Presentar una política o compromís adreçada a eliminar les desigualtats entre l’home
i la dona

3. ALTRES OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
-

En cap cas el servei haurà de trobar-se en descobert durant l’execució del contracte.

Conclusió
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Vist això, i d’acord amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, aquest Consorci proposa que s’iniciï la tramitació per a l’adjudicació del
contracte de serveis, pel procediment obert, en virtut del que s’ha exposat anteriorment.

Mataró, a 20 de gener de 2020
Marc Cabot
Cap de Serveis del CPM

