ANUNCI
de Ports de la Generalitat pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis (exp.
PORT-2020-00002).
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ports de la Generalitat
b) Obtenció de la documentació informació:
1. Domicili:
2. C/ Doctor Roux, 59-61, entresol 08017 Barcelona
3. Telèfon: 932060930
4. Fax: 932060931
5. Correu electrònic: ports.generalitat@gencat.cat
c) Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/pg
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Núm. d’expedient: PORT202000002
2. Objecte del contracte:
a) Descripció: Servei de neteja dels ports de la Zona Portuària Nord (Girona).
b) Divisió en lots: Si
LOT núm. 1: Servei de neteja del port de Llançà
LOT núm. 2: Servei de neteja del port de El Port de la Selva
LOT núm. 3: Servei de neteja del port de Roses
LOT núm. 4: Servei de neteja del port de l’Escala
LOT núm. 5: Servei de neteja del port de l’Estartit
LOT núm. 6: Servei de neteja del port de Sant Feliu de Guíxols
LOT núm. 7: Servei de neteja del port de Blanes
c) Termini de durada: La durada del contracte serà de 5 anys, des de l’1 de gener de 2020
fins el 31 de desembre de 2024.
d) Admissió de pròrroga: No
e) Establiment d’un Acord Marc: No
f) Codi CPV: 90000000-7: Serveis de clavegueram, brossa, neteja i medi ambient
g) Codi NUTS: ES511
3. Tramitació i procediment:
a) Tipus: Serveis
b) Tramitació: Anticipada
c) Procediment: Obert
d) Contracte subjecte a regulació harmonitzada: Si
d) S’aplica un acord marc: no
e) S’aplica subhasta electrònica: No.
4. Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 1.301.000,00 € (sense IVA), per cinc (5) anys de servei, d’acord
amb els lots i les anualitats següents:
LOT 1- port de Llançà: 118.500 €, per 5 anys de servei (IVA no inclòs) d’acord amb les
anualitats següents:
Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel 93 206 09 30
Fax 93 206 09 31
ports.generalitat@gencat.cat
ports.gencat.cat

Any
2020
2021
2022
2023
2024

Import
23.700
23.700
23.700
23.700
23.700

IVA (10%)
2.370
2.370
2.370
2.370
2.370

Total
26.070
26.070
26.070
26.070
26.070

Lot 2- Port de la Selva: 201.000 €, per 5 anys de servei (IVA no inclòs) d’acord amb les
anualitats següents:
Any
2020
2021
2022
2023
2024

Import
40.200
40.200
40.200
40.200
40.200

IVA (10%)
4.020
4.020
4.020
4.020
4.020

Total
44.220
44.220
44.220
44.220
44.220

Lot 3- port de Roses: 213.500 €, per 5 anys de servei (IVA no inclòs) d’acord amb les
anualitats següents:
Any
2020
2021
2022
2023
2024

Import
42.700
42.700
42.700
42.700
42.700

IVA (10%)
4.270
4.270
4.270
4.270
4.270

Total
46.970
46.970
46.970
46.970
46.970

Lot 4- port de l’Escala: 214.500 €, per 5 anys de servei (IVA no inclòs) d’acord amb les
anualitats següents:
Any
2020
2021
2022
2023
2024

Import
42.900
42.900
42.900
42.900
42.900

IVA (10%)
4.290
4.290
4.290
4.290
4.290

Total
47.190
47.190
47.190
47.190
47.190

Lot 5- port de l’Estartit: 144.000 €, per 5 anys de servei (IVA no inclòs) d’acord amb les
anualitats següents:
Any
2020
2021
2022
2023
2024

Import
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800

IVA (10%)
2.880
2.880
2.880
2.880
2.880

Total
31.680
31.680
31.680
31.680
31.680

Lot 6- port de Sant Feliu de Guíxols: 196.500 €, per 5 anys de servei (IVA no inclòs) d’acord
amb les anualitats següents:
Any
2020
2021
2022
2023
2024

Import
39.300
39.300
39.300
39.300
39.300

IVA (10%)
3.930
3.930
3.930
3.930
3.930

Total
43.230
43.230
43.230
43.230
43.230

Lot 7- port de Blanes: 213.000 €, per 5 anys de servei (IVA no inclòs) d’acord amb les
anualitats següents:
Any
2020
2021
2022
2023
2024

Import
42.600
42.600
42.600
42.600
42.600

IVA (10%)
4.260
4.260
4.260
4.260
4.260

Total
46.860
46.860
46.860
46.860
46.860

5. Admissió de variants: No
6. Garanties exigides:
a) Provisional: No es requereix.
b) Definitiva:
Lot núm. 1: port de Llançà: 5.925€, 5 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs
Lot núm. 2: Port de la Selva: 10.050€, 5 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs
Lot núm. 3: port de Roses: 10.675€, 5 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs
Lot núm. 4: port de l’Escala: 10.725€, 5 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs
Lot núm. 5: port de l’Estartit: 7.200€, 5 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs
Lot núm. 6: port de St Feliu Guíxols: 9.825 €, 5 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs
Lot núm. 7: port de Blanes: 10.650€, 5 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació (com a mitjà alternatiu, no obligatòria): Grup U subgrup 1 categoria 1
b) Solvència econòmica:
Lot 1- port de Llançà:
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 177.750 euros, quantitat
que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
Lot 2- port de Port de la Selva
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 301.500 euros, quantitat
que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
Lot 3- port de Roses:
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 320.250 euros, quantitat
que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
Lot 4- port de l’Escala:
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 321.750 euros, quantitat
que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
Lot 5- port de l’Estartit

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 216.000 euros, quantitat
que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
Lot 6- port de Sant Feliu de Guíxols
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 294.750 euros, quantitat
que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
Lot 7- port de Blanes
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 319.500 euros, quantitat
que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
IMPORT PER LOTS DESGLOSSAT:
En cas de presentar-se a més d’un lot, el volum mínim anual de negoci que l’empresa licitadora
ha d’acreditar és la suma dels imports mínims de solvència econòmica exigida per cada lot
pel qual liciti.
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.
c) Solvència tècnica:
Article 90a) 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.
IMPORT PER LOTS DESGLOSSAT:
En cas de presentar-se a més d’un lot, l’import anual 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 dels lots a què es vulgui presentar, és la suma del valor estimat
de cada un dels lots als quals es presenti.
8. Criteris d’adjudicació: es troben detallats en l’apartat O del quadre de característiques del
PCAP i es distribuiran de la següent manera:
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:
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:
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
Els criteris per a la valoració dels apartats amb judici de valor seran els següents:
1.- Metodologia de treball: La puntuació màxima serà de 40 punts, i es valorarà la relació i la
descripció dels serveis a portar a terme per a la realització del contracte. La puntuació s’atorgarà
d’acord amb els criteris següents:
Horari de treball del operari de neteja: 20 punts
Servei de retirada de voluminosos: 10 punts
Servei de neteja mecànica i neteja de contenidors (si escau): 4 punts
Detallar els possibles destins dels residus voluminosos retirats i compromís de
presentació de fulls de seguiment i/o albarans d’entrada als abocadors: 3 punts
- Ús de productes biodegradables per a la neteja (entrega de fitxes tècniques) i de
maquinària eficient (entrega de certificats): 3 punts

-

2.- Capacitat de resolució d’incidències: La puntuació màxima serà de 10 punts.
- Atribuïdes a l’empresa adjudicatària: En cas de no presentació del personal, d’avaria
d’equips: 5 punts
- No atribuïdes a l’empresa adjudicatària: Neteges derivades de vessaments de contaminant
a l’aigua, d’emergències: 5 punts
Total puntuació .............................................. 0 a 100
9. Condicions especials i essencials d’execució del contracte:
Obligació essencial: SI
- Dur a terme les tasques de recollida selectiva tant per fraccions reciclables com per aquells
residus perillosos que disposen de contenidors específics.

- Assegurar que els residus són recollits i gestionats, respectivament, per transportistes i
gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya i garantir-ne la traçabilitat amb
l’emissió de fulls de seguiment i la signatura de contractes de gestió i notificacions prèvies
si escau.
- Garantir la seguretat i protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis
col·lectius sectorials i territorials aplicables.
- En cap cas el servei haurà de trobar-se en descobert durant l’execució del contracte.
10. Adscripció o dedicació de mitjans personals o materials a l’execució del contracte
Obligacions essencials: SI
L’empresa es compromet a cobrir el servei de neteja dels ports 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.
11. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: Dia: 1 d’octubre de 2019 Hora: 13:00 hores.
b) Adreça a la que s’han de trametre les ofertes: La presentació es farà electrònicament
mitjançat l’aplicació de “Sobre digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça
web https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/pg.
c) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des de
la data d’obertura de les proposicions del sobre C.
12. Obertura de proposicions amb criteris d’adjudicació sotmesos a fórmules o d’apreciació
automàtica:
a) Lloc: a la seu de Ports de la Generalitat. C/ Doctor Roux, 59-61, 08017 Barcelona.
b) Data: 7 de novembre de 2019.
c) Hora: 10:00 hores.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura de les proposicions és públic
i la durà a terme la mesa de contractació de Ports de la Generalitat.
13. Llengua o llengües en que s’han de redactar les ofertes o les sol·licituds de participació:
català o castellà.
14. Ús de mitjans electrònics:
a) S’accepta la presentació electrònica d’ofertes.
b) S’utilitza la facturació i pagament electrònic.
15. Règim de recursos:
Atès que el valor estimat del contracte és superior a 100.000 euros, es podrà interposar recurs
especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i següents de la LCSP.
16. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No.
17. Despeses de publicitat: no hi ha.
18. Aplicació de l’Acord de Contractació Pública al contracte: Si.
19. Data tramesa de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: 19.07.19

Joan Pere Gómez i Comes
Gerent P.d. (Resolució de 18 de novembre de 1998 (DOGC núm. 2774, de 26.11.98)
Barcelona, a data de la signatura electrònica
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