INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
“VIGILÀNCIA A LES INSTAL·LACIONS DE ST. PERE I ST. PAU I RONDA DINAMICA EN DOS
INSTAL·LACIONS, DE L’EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, SA”
Agustí Garciapons Llorens, responsable de l’àrea d’operacions de l’Empresa Municipal Mixta
d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA), per tal de justificar l’expedient de contractació del servei

de vigilància en horari nocturn de les instal·lacions propietat d’EMATSA a St. Pere i St.
Pau i ronda dinàmica en dos instal·lacions, emeto el present
INFORME
1. Objecte
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 necessita disposar dels serveis
vigilància de les seues instal·lacions, fet que motiva la necessitat i conveniència de tramitar
l’expedient per a la seva contractació.

2. Necessitats que es pretén satisfer i justificació del contracte.
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en les
prestacions següents:
- La vigilància en horari nocturn de les instal·lacions situades a St. Pere i St. Pau, que entre
d’altres inclouen els dipòsits generals del servei d’aigües de Tarragona
- La realització de una ronda dinàmica per les instal·lacions de la EB-10 ( inclou Laboratori) i la
EDAR d’Altafulla

3. Manca de mitjans.
EMATSA no disposa dels mitjans ni materials ni humans per portar a terme l’objecte de contracte,
resultant, per tant, necessari impulsar el corresponent expedient de contractació.
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4. Divisió en lots.
La naturalesa i l’objecte del contracte impedeixen que, des d’un punt de vista organitzatiu, pel
que fa a la supervisió i control, i econòmic, aquest pugui dividir-se en lots.

5. Durada del contracte.
La durada del contracte es fixa per un període d’un any a comptar de la data que consti en el
document de formalització del contracte.

6. 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
serveis d’igual o similar naturalesa al 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.
A més, tant si es tracta de persones físiques com jurídiques, els licitadors hauran d’acreditar
trobar-se inscrits en el “Registro de Empresas de Seguridad de la D.G.P.”, estar autoritzades per
la vigilància i protecció del tipus d’instal·lacions incloses en la present licitació.
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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7. Criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitatpreu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen:
Criteris avaluables de forma automàtica:
•

Preu ofert. Fins a 49 punts
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula següent:
Puntuació obtinguda= puntuació màxima (49) x preu de la millor oferta
preu de l’oferta a valorar

•

Compromís de prestació de serveis extraordinaris per necessitats sobrevingudes, sense cost
afegit. Fins a 25 punts
S’atorgarà la màxima puntuació a les empreses que ofereixin serveis extraordinaris que
representin 50 o més hores de servei, i, a la resta d’empreses, proporcionalment.

•

Criteri ambiental: vehicles de la flota de baixes emissions. 12,5 punts
Es valorarà disposar d’una flota de vehicles assignada a les tasques relacionades
directament amb els serveis que disposi de vehicles amb baixes emissions: vehicle elèctric,
vehicle híbrid, de gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP) o vehicle de
benzina EURO 5 o 6.
Als efectes de la verificació, les empreses licitadores hauran d’especificar les dades del
vehicle: marca, model, matrícula, així com l’any d’adquisició i combustible emprat o bé el
Distintiu ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) corresponent.

•

Capacitat de resposta davant d’una modificació puntual del servei. Fins a 8,5 punts
S’atorgarà puntuació a aquelles empreses que, en el supòsit de tenir que modificar el servei
per necessitats operatives sobrevingudes, ofereixin capacitat de resposta:
Menys d’una hora..........
Menys de dues hores.....
Dues hores o més..........
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•

Per la reducció del termini de lliurament de l’informe d’incidències produïdes durant el servei.
5 punts.
Es valorarà la reducció, en 24 hores, el termini efectiu en el lliurament de l’informe

8. 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.

9. Tractament de dades personals / accés als sistemes informàtics
Es fa constar expressament que, en l’execució del present contracte:
NO es preveu la cessió de dades de caràcter personal o que el contractista en faci tractament
per compte d’EMATSA, ni tingui accés als sistemes informàtics.
10. Dades econòmiques.
•

Sistema de determinació del preu: El preu del present contracte es formula en tant alçat.

•

Pressupost de licitació:

El pressupost base de licitació total és de 88.081,22 euros, IVA inclòs, que es desglossa en:
Servei de vigilància en horari nocturn ..........................
Servei de ronda dinàmica .............................................
Total base imposable.......... ....................................

60.794,40 euros
12.000,00 euros
72.794,40 euros

IVA (21%) ......................................................................

15.286,82 euros
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El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetentse cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i
concordants de la LCSP.
•

Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte és el que es detalla a continuació
(imports en euros, sense IVA) per a tota la durada del contracte, pròrrogues i possibles
modificacions contractuals:
DURADA
CONTRACTE

POSSIBLES
PRÒRROGUES

POSSIBLES
MODIFICACIONS

TOTAL

72.794,40

------------------------

-------------------------

72.794,40

11. Modificacions.
No es preveu la possibilitat de modificar el contracte.

12. Cessió del contracte i subcontractació.
El contractista podrà cedir el contracte i podrà subcontractar l’execució parcial de la prestació del
contracte.
La celebració tant de la cessió com de subcontractes estarà subjecta al compliment de les
condicions fixades a la LCSP.

13. Termini de garantia.
El termini de garantia serà de 2 mesos, a comptar de la data de recepció de la prestació del
contracte.

S’adjunta al present informe el plec de condicions tècniques regulador del contracte.
Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.
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