INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
D’UN ESPECTRÒMETRE D’EMISSIÓ ATÒMICA MITJANÇANT
PLASMA ACOBLAT INDUCTIVAMENT (IC-OES)
Ginés Sánchez Pérez, responsable de la Unitat Tècnica de Laboratori de l’Empresa
Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA), per tal de justificar l’expedient de
contractació del subministrament, instal·lació i manteniment d’un espectròmetre
d’emissió atòmica mitjançant plasma acoblat inductivament (en endavant ICP-OES),
emeto el següent

INFORME
1. Motivació de la necessitat que es pretén satisfer amb el contracte.
L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona té com a objecte principal aquelles
activitats relacionades amb el cicle integral de l’aigua. Per tal de prestar correctament
els seus serveis, Ematsa disposa d’un Laboratori d’anàlisi d’aigües i mostres sòlides.
Entre l’equipament de què disposa el Laboratori d’Ematsa per a realitzar la seva
activitat analítica es troba l’ICP Optic. Aquest equip va ser instal·lat a finals de l’any
2009 i darrerament està patint alguns problemes de funcionament i de pèrdua de
sensibilitat, fets que motiven la decisió de procedir a la seva renovació.
Els fets exposats anteriorment, motiven la necessitat i conveniència de tramitar
l’expedient per a la contractació del subministrament i la instal·lació d’un equip ICPOES.
Tanmateix es considera convenient incloure el servei de manteniment preventiu i
correctiu de l’equip, que doni cobertura a la vida útil de l’equip, la qual s’estima en 10
anys. Atès que se suposa que el primer any de vida de l’equip està suportat per la
garantia del fabricant, els licitadors participants hauran de presentar oferta econòmica
per la prestació del servei de manteniment pels següents 9 anys de vida útil de l’equip.

2. Durada del contracte.
El termini per al subministrament de l’equipament serà de 2 mesos, a comptar des de
la data de formalització del corresponent contracte.
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Pel que fa als serveis de manteniment preventiu i correctiu de l’equipament, s’estableix
una durada del contracte de 10 anys, que començaran a comptar a partir de la data
de posada en marxa de l’equip. Les tasques de manteniment (tant preventiu com
correctiu), incloses en el preu del contracte, es descriuen al plec de condicions
tècniques.
3. Divisió en lots.
La naturalesa i l’objecte del contracte impedeixen que aquest pugui dividir-se en lots.
4. Criteris de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional.
Els licitadors hauran de reunir els requisits mínims que s’indiquen a continuació:
Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis en els últims tres anys disponibles en funció de les dates de
constitució o inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes, acreditat
mitjançant nota simple, certificació o informació anàloga, expedida pel Registre
Mercantil o oficial que correspongui, que contingui els comptes anuals. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres de comptes anuals degudament legalitzats. Caldrà que
s’acrediti un volum anual de negocis que, referit a l’any de més volum dels últims tres,
ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
Solvència tècnica
S’haurà d’acreditar que disposen d’experiència consistent en haver executat un mínim
de 3 subministraments d’igual o equivalent naturalesa a la de l’objecte de la present
licitació, en els darrers 3 anys. Aquesta acreditació es farà mitjançant la presentació
d’una declaració responsable en la que es faci constar l’import, la data i el destinatari
dels contractes. No obstant, el licitador que resulti proposat com a adjudicatari, previ
a l’adjudicació del contracte, haurà de presentar certificats expedits pels òrgans
competents, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, o, quan el destinatari
sigui un comprador privat, mitjançant certificat o declaració responsable de
l’empresari.
Els requisits mínims de solvència indicats estan vinculats a l’objecte del contracte i,
atesa la seva naturalesa i especificitat, es consideren proporcionals.
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5. Criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte.
Atès que el present procediment de contractació està previst que es tramiti mitjançant
procediment obert simplificat, s’estableixen els criteris avaluables de manera
automàtica, amb una ponderació del 100 per cent, següents:
Criteris avaluables mitjançant fórmula:
•

Oferta econòmica de l’equip: fins a 75 punts.
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula matemàtica següent:
Puntuació = Pmax x ( 1 – [(Oferta – Ofertamenor)/Ofertamenor])
On:
Puntuació : és la puntuació de l’oferta d’interès
Pmax : és la puntuació màxima ( 75 punts )
Oferta : és el preu en € de l’oferta d’interès
Ofertamenor : és el preu en € de l’oferta vàlida més baixa

•

Oferta econòmica del servei de manteniment de l’equip: fins a 15 punts.
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula matemàtica següent:
Puntuació = Pmax x ( 1 – [(Oferta – Ofertamenor)/Ofertamenor])
On:
Puntuació : és la puntuació de l’oferta d’interès
Pmax : és la puntuació màxima ( 15 punts )
Oferta : és el preu en € de l’oferta d’interès
Ofertamenor : és el preu en € de l’oferta vàlida més baixa
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•

Millores objectives: fins a 10 punts

Es consideraran com a millores objectives les següents aportacions addicionals a
l’equip, i es puntuaran de la següent manera:
a) Es puntuarà amb 4 punts si l’equip proposat té una resolució òptica millor que 6
pm a 200 nm.
b) Es puntuarà amb 3 punts si a l’equip proposat el detector i el generador de
radiofreqüència van refrigerats per aire, sense necessitat de refrigeració líquida.
c) Es puntuarà amb 3 punts si l’equip proposat no necessita purga amb gas inert de
l’òptica.

La consideració d’ofertes amb valors anormalment baixos o desproporcionats es farà
d’acord amb els criteris establerts a la normativa reguladora d’aquest aspecte.
6. Condicions especials d’execució del contracte.
La plantilla del personal de l’empresa adjudicatària adscrita a l’execució del contracte
no podrà tenir un percentatge de persones treballadores amb contracte de caràcter
temporal superior al 50 %. Aquesta condició tindrà la consideració d’obligació
contractual essencial i el seu incompliment es considerarà causa de resolució del
contracte.
Per altra banda, durant l’execució del contracte, el contractista haurà d’adoptar les
mesures específiques en matèria d’igualtat per al personal adscrit a la seva execució;
en particular, pel que respecta a la seva retribució. Alhora, en qualsevol documentació,
publicitat, imatge o material que es generi amb motiu de l’execució del contracte,
l’adjudicatari haurà d’emprar un ús del llenguatge no sexista, evitat imatges
discriminatòries de les dones o estereotips sexistes, i fomentar una imatge amb valors
d’igualtat, presència equilibrada, diversitat i pluralitat de rols i identitats de gènere.

7. Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació total és de 181.500,00 euros, IVA inclòs, que es
desglossa en:
Equip ICP ................................................................ 84.700,00 euros
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Servei de Manteniment (10 anys de durada total)..... 96.800,00 euros. Aquest import
és fix pels 10 anys contractats, i no està subjecte a revisions de preus ni a variacions
com les de l’IPC. La seva facturació es realitzarà proporcionalment amb una
periodicitat mensual, tal i com queda reflectit al plec de condicions tècniques.
8. Valor estimat del contracte.
El valor estimat del present contracte és de 150.000,00 euros, més l’IVA corresponent,
que es desglossa en:
Equip ICP ................................................................ 70.000,00 euros
Servei de Manteniment (10 anys de durada total)..... 80.000,00 euros
Pressupost de licitació: 150.000,00 euros, més l’IVA corresponent.
Modificacions previstes: No se’n preveuen.
Pròrroga del termini: No se’n preveuen.
9. Cessió del contracte i subcontractació
No serà possible cedir el contracte.
Pel que fa a la possibilitat de subcontractar l’execució parcial de la prestació del
contracte, es fa constar que el contractista NO podrà subcontractar amb tercers.
10. Termini de garantia.
El termini de garantia corresponent al subministrament de l’equip objecte del contracte
serà d’1 any, a comptar des de la data de de posada en marxa del mateix.
Pel que fa als serveis de manteniment, el termini de garantia s’estableix en 3 mesos,
a comptar des de la data de finalització de la prestació d’aquests.
S’adjunta al present informe el plec de condicions tècniques regulador de la
contractació proposada.

Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.

Signat: Ginés Sánchez Pérez
Responsable Unitat Tècnica de Laboratori
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