R/N: Y0403/Y869

V. 28/05/2019

Informe justificatiu i proposta de contracte
1. Unitat proposant: Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona
2. Justificació de la necessitat de contractar / antecedents
El Complex Educatiu de Tarragona ofereix el servei de menjador escolar (esmorzar, dinar i
sopar) amb una mitjana diària de 800 persones. El túnel rentavaixelles que disposa actualment
del CET, per a la neteja del material de parament de la llar i altre utillatge que es fan servir en
aquests serveis, ha finalitzat la seva vida útil i cal adquirir-ne un de nou.
3. Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és el subministrament d’un túnel rentavaixelles per al Complex
Educatiu de Tarragona, que inclou la desconnexió i el desmuntatge de la de la màquina
anterior, l’adequació de les instal·lacions, la instal·lació de la maquinària i posada en
funcionament.
Lots: No
No és procedent la divisió en lots, atès que es tracta d’una maquinària que forma un conjunt
únic. Els dos aparells (rentavaixelles i descalcificador) tenen relació directa entre sí, ja que el
descalcificador és de servei exclusiu per la maquina rentavaixelles. Els rentavaixelles industrials
han de tenir un descalcificador a part, ja que al contrari que els domèstics, que ja porten
incorporat un descalcificador, els industrials, per volum d’aigua tractada, ho han de fer des de
l’exterior.
Així mateix, la instal·lació de la maquinària comporta una sèrie d’actuacions que les ha de dur a
terme una única empresa, com per exemple, la connexió hidràulica, que cal fer-la conjuntament,
la neteja i desinfecció per a prevenir la legionel·losi, entre altres.
Per la pròpia naturalesa dels objectes, el fet que es pugues dividir en lots, suposaria un risc per
a l’execució correcta del contracte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les
diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i
l’execució per una pluralitat de contractistes diferents.

Codi CPV: 42959000‐3
4. Dades econòmiques
D’acord amb l’informe justificatiu de preus de l’annex 3:
-

Determinació del preu: Preus unitaris, d’acord amb l’informe justificatiu de preus de
l’especialista d’oficis de l’àrea de manteniment del Complex Educatiu de Tarragona.
Valor estimat del contracte: 30.000€ , IVA exclòs.
Pressupost base de licitació: 30.000€, IVA exclòs, 21% d’IVA i 36.300€, IVA inclòs.
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5. Existència de crèdit
- Partida pressupostària: D/620.0001.00/4210, centre gestor Òrgan de Gestió del Complex
Educatiu de Tarragona, exercici pressupostari 2019.
- Expedient d’abast pluriennal: No
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6. Termini d’execució del contracte
Termini de lliurament: Del 5 al 28 d’agost de 2019, alternativament, del 7 al 31 de desembre de
2019.
Termini de recepció: Del 5 al 28 d’agost de 2019, alternativament, del 7 al 31 de desembre de
2019.
Possibilitat de pròrrogues i termini: No procedeix
7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinària, d’acord amb l’article 116 de l’LCSP.
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat abreujat, d’acord amb els articles 131.2 i 159 de
l’LCSP, amb la tramitació sumària de l’art. 159.6, ja que l’adquisició del túnel rentavaixelles
objecte del contracte es considera com una compra corrent d’un bé disponible en el mercat.
8. Solvència i classificació empresarial
8.1.

Criteris de selecció sobre la solvència econòmica i financera i tècnica o professional:

Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, en funció de
la data de constitució o d’inici de les activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per
un import igual o superior a l’import total al qual es licita (36.300€, IVA inclòs).
Solvència tècnica
Relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els
que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la
qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Quan li ho requereixin els serveis
dependents de l’òrgan de contractació, els subministraments efectuats s’han d’acreditar
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 dels
documents que tingui en poder seu, que acreditin la realització de la prestació; si escau, aquests
certificats els ha de comunicar l’autoritat competent directament a l’òrgan de contractació.
En aquesta relació ha de constar, com a mínim, un subministrament similar a l’objecte del
contracte, efectuat en el global dels tres anys, per un import igual o superior a l’import total al
qual es licita, efectuat en el global dels tres anys, la suma acumulada dels quals sigui igual o
superior a l’import total al qual es licita.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui
una antiguitat inferior a tres anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar mitjançant
descripcions dels materials a subministrar. Concretament, caldrà aportar les fitxes tècniques del
fabricant de cadascun dels productes exigits al PPT.
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8.2.

Classificació empresarial d’aportació voluntària:

No s’exigeix.
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8.3.

Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No

8.4.

Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de
gestió mediambiental: No

9. Habilitació empresarial o professional: No
10. Variants: No
11. Programa de treball: No
12. Criteris d’adjudicació
Criteris

Ponderació (%)

a)

Oferta econòmica

70 %

b)

Eficiència energètica

10 %

c)

Proximitat del servei tècnic

10 %

d)

Ampliació de garantia

10 %

Criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules (sobre únic)
fins a 100 punts, desglossats d’acord amb els barems següents:
a) Proposta econòmica: fins a 70 punts
La fórmula que s’aplica per valorar el preu ( IVA exclòs), és la següent:
Mitjana dels preus de l’oferta més econòmica
_____________________________________

X

75

Mitjana dels preus de l’oferta a valorar
b) Eficiència energètica: fins a 10 punts
Segons la classe d’eficiència energètica de la maquinària:
A+++:10 punts
A++: 6 punts
A+: 4 punts
A: 2 punts
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c) Servei tècnic propi, o proximitat del servei tècnic: fins a 10 punts
Es valorarà que l’empresa adjudicatària tingui servei tècnic propi, en cas contrari, es valorarà la
distància entre el servei tècnic i el Complex Educatiu de Tarragona:
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Servei tècnic propi: 10 punts
Fins a 35 km: 5 punts
De 35km a 55km: 2 punts
Més de 55km: 1 punt
d) Ampliació de la garantia per part de l’empresa adjudicatària: fins a 10 punts
Es valorarà la garantia addicional que ofereixi l’empresa adjudicatària, no es tindrà en compte la
garantia que ofereix la marca de la maquinària:
1 any: 10 punts
6 mesos: 5 punts
3 mesos: 2 punts

Criteris d’adjudicació específics per al desempat:
a) La proposició que presenti l’empresa que, en vèncer el termini de presentació d’ofertes, tingui
en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que estableixi la
normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quan a la proposició més
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al que estableixi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa
licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva
plantilla.
b) La proposició que presentin les empreses que, en vèncer el termini de presentació d’ofertes,
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes.
c) El sorteig, si no s’ha produït el desempat malgrat que s’han aplicat els criteris dels anteriors.

13. Garantia provisional: No
14. Garantia definitiva: No
Garantia complementària: No
15. Altra documentació que ha de presentar l’empresa que hagi presentat la millor oferta, a
més de l’exigida amb caràcter general
Assegurança RC

A187-V02-19

L’adjudicatari es compromet a respondre per la responsabilitat civil derivada pels danys i
perjudicis causats per acció o omissió del personal que presta els serveis contractats.
Així mateix, l’empresa adjudicatària es compromet a tenir subscrita i en vigor, durant tot el
període de duració del contracte, una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que
garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil que li pugui
correspondre per danys i/o perjudicis corporals, materials i/o conseqüencials consecutius
per acció o omissió a tercers en l'exercici de l’activitat, amb un capital mínim assegurat de
600.000,00 € per sinistre i any.
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Per acreditar el compliment d’aquest compromís, cal aportar, a requeriment de l’òrgan de
contractació, la documentació corresponent (pòlissa, justificant de vigència de la pòlissa,
certificat de l’asseguradora...).
L’incompliment d’aquesta obligació no comporta cap tipus de responsabilitat a
l’Administració.
16. Condicions especials d’execució
Clàusula mediambiental: L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació
d’utilització, en el moment de muntatge i desmuntatge de la maquinària, envasos reutilitzables,
productes orgànics i a granel, majoritàriament (com per exemple, el greix de les peces mòbils).
Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà de garantir que el procés de fabricació de la
maquinària compleix tota la normativa mediambiental d’aplicació.
Clàusula ètica: Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No portar a terme accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de fer conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que
li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes
del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin
de forma directa per previsió legal.
L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució es tipifica com a infracció greu, a
l’efecte d’una eventual prohibició de contractar, sense perjudici que es puguin imposar les
penalitats previstes a l’LCSP (fins a un 10 % del preu del contracte, IVA exclòs).
17. Penalitats en cas de demora del termini total o parcial, o d’incompliment parcial de les
prestacions del contracte per causes imputables al contractista
Les penalitats diàries previstes a l’article 193 de l’LCSP en la proporció de 0,60 euros per cada
1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
18. Subrogació en els contractes de treball
No.
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19. Visites als edificis
La visita a les instal·lacions del CET és obligatòria. S’exigeix certificat de visita, que expedirà la
Gerència del Complex Educatiu de Tarragona, un cop visitades les instal·lacions.
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Per a concertar la visita al CET caldrà sol·licitar-ho prèviament mitjançant correu electrònic
(gerencia@complexeducatiudetarragona.cat) o per telèfon al 977 556 105.
Les visites es podran realitzar de dilluns a divendres en horari de 8.00 a 19.00.
Adreça: Complex Educatiu de Tarragona - Autovia de Salou, s/n, 43006 Tarragona
La manca d'aportació d'aquest certificat implicarà que no s'aplicaran els criteris de
valoració i per tant els licitadors afectats restaran exclosos de la licitació.

20. Modificació del contracte
El contracte es pot modificar per la concurrència d’algun dels supòsits següents, previstos a
l’LCSP:
a) En cas de successió en la persona de l’empresa contractista per fusió, absorció, escissió o
transmissió d’empresa o branca d’activitat i en cas de cessió del contracte.
b) En cas de cessió del contracte.
c) En cas de revisió de preus.
d) Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresa , l’òrgan de
contractació pot concedir una ampliació del termini d’execució, que cal tramitar com una
modificació del contracte.
e) Quan en vèncer un contracte no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la
continuïtat de la prestació que ha d’efectuar el contractista, com a conseqüència d’incidències
resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en el
procediment d’adjudicació, i hi hagi raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es
pot prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte, i en tot cas
per un període màxim de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte i
sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de
tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari.
Així mateix, el contracte es pot modificar quan aquesta modificació derivi de l'aplicació de
mesures d’estabilitat pressupostària, tal com estableix la disposició addicional primera de la
Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic i
de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades i sobre
emissions de diòxid de carboni.
21. Subcontractació
Sí, es permet.
- Obligació d’indicar en les ofertes la part del contracte que es té previst subcontractar, amb
la indicació de l’import i el/s nom/s o perfil/s professional/s, definits per referència a les
condicions de solvència tècnica o professional, dels subcontractistes a qui vagin a
encomanar-ne la realització: No
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- Pagaments directes als subcontractistes: No.
22. Cessió del contracte: Sí.
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23. Revisió de preus: No.
24. Termini de garantia: Sí, atès que per la naturalesa del contracte o les seves característiques
és necessari.
Termini: 12 mesos
25. Responsable del contracte: Gerent de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona
26. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte: Gerència de l’Òrgan de Gestió
del Complex Educatiu de Tarragona
27. Comitè d’experts: No.
28. Persona que resoldrà els dubtes i consultes de caire tècnic:
Sr. Juli Elgarrista Aragonés
Especialista d’oficis de l’àrea de manteniment del Complex Educatiu de Tarragona
Telèfon: 977556105 / 636927957
julio.elgarrista@gencat.cat

29. Destinatari de la factura
Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona
NIF S4300301A
Autovia de Salou, s/n 43006 Tarragona
El director de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona
Signat digitalment
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Jean-Marc
per Jean-Marc
Segarra Mauri - Segarra Mauri - DNI
DNI 40926017R 40926017R (SIG)
Data: 2019.06.14
(SIG)
13:01:39 +02'00'
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Annex 1. Plec de prescripcions tècniques
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S’adjunta el plec de prescripcions tècniques en document a banda, a causa de l’extensió.
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Annex 2. Model d’oferta econòmica
<Nom i cognoms del licitador/a>, amb NIF <núm. NIF>, que actua <en nom propi / en
representació> de l’empresa <nom de l’empresa>, amb NIF <núm. NIF>,
Declaro:
1. Que estic assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte subministrament d’un túnel rentavaixelles per al Complex
Educatiu de Tarragona, amb expedient número CET-48-2019.
2. Que em comprometo, <en nom propi / en nom i representació de l’empresa>, a executar-lo amb
estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de <import en lletres i
en números > euros, dels quals <import> euros es corresponen al preu del contracte i <import>
euros, a l'impost sobre el valor afegit (IVA).
Preu total:
... €, IVA exclòs
... % d’IVA
... €, IVA inclòs
3. Classe d’eficiència energètica de la maquinària.
4. Servei tècnic propi, o proximitat del servei tècnic.
5. Ampliació de la garantia per part de l’empresa adjudicatària.

I, perquè consti, signo aquesta oferta.
(lloc)
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Signatura electrònica del/de la proposant (o signatures dels proposants, en cas d'unió temporal
d'empreses)
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L’oferta econòmica s’ha d’emplenar seguint les indicacions següents:
a) En quedaran excloses les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost
de licitació, tant l’import unitari com l’import total del contracte, i les empreses que no presentin
una oferta econòmica.
b) En cas d’errada aritmètica en l’oferta, la Mesa acceptarà com a oferta definitiva la que resulti
de tornar a calcular correctament l’oferta a partir dels preus unitaris oferts pel licitador (IVA
exclòs).
c) Tots els imports s’han d’expressar amb dos decimals.
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d) En cas d'unió temporal d'empreses s'han de fer constar les dades de cadascun dels
representants de les empreses que la formen.
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Annex 3. Informe econòmic de justificació de preus

1.

Determinació del preu

L’import total de l’expedient s’ha calculat a partir dels preus unitaris de licitació per als
diferents articles i quantitats que s’han de subministrar d’acord amb els preus de mercat d’un túnel
rentavaixelles i el descalcificador amb les característiques requerides, incloent en l’import total el
preu de l’adequació de les instal·lacions.
2.

Pressupost base de licitació: 30.000€, IVA exclòs i 36.300€, IVA inclòs.

El pressupost base de licitació es desglossa en els costos que es detallen a continuació:
Els preus unitaris previstos inclouen la totalitat dels costos (directes i indirectes), així com el
benefici industrial. El desglossament d’aquests és el següent:
Costos directes:
Màquina rentavaixelles: 26.500 € (IVA inclòs)
Costos de desmuntatge del túnel rentavaixelles anterior i muntatge del nou (inclou la mà
d’obra, el transport i l’eliminació de residus): 4.000 € (IVA inclòs)
Descalcificador (muntatge inclòs): 1.500 € (IVA inclòs)
Costos indirectes:
Despeses del personal d’estructura de l’empresa i les despeses de conservació i manteniment de
les infraestructures necessàries per executar els contractes: 2.122 €
Benefici industrial: 2.178 € (IVA inclòs)
El pressupost total de licitació ascendeix a 36.300 € (IVA inclòs), dels quals 30.000 € es
corresponen al preu del contracte i 6.300 € al 21 % d’IVA.
3.
Valor estimat del contracte: 30.000€, IVA exclòs, atès que no es preveuen ni pròrrogues ni
modificacions.
Especialista d’oficis de l’àrea de manteniment del Complex Educatiu de Tarragona

Juli Elgarrista Aragones
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Tarragona, 11 de juny de 2019
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