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ANUNCI DE LICITACIÓ
El 2 de març de 2022, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, mitjançant
el Decret 2022GER000393, va aprovar l’expedient de contractació del servei de
manteniment integral de l’edifici i les instal·lacions del Consell Comarcal del Vallès
Oriental.
S’anuncia la licitació de l’esmentat contracte, d’acord amb les condicions següents:
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Nom: Consell Comarcal del Vallès Oriental
CIF: P5800010J
Tipus de poder adjudicador: entitat local / administració pública
Principal activitat exercida: serveis generals de les administracions públiques
Adreça: carrer Miquel Ricomà número 46 de Granollers (08401)
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 93 860 07 00
Fax: 93 879 04 44
Correu electrònic: ccvo@vallesoriental.cat
Adreça d’Internet: http://www.vallesoriental.cat/
Correu
electrònic
on
obtenir
informació
complementària:
contractacio@vallesoriental.cat
Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Medi Ambient i Territori

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

2. Adreça d’internet en la que estan disponibles els plecs i la documentació
complementària del contracte
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword
=vall%C3%A8s+or&reqCode=viewDetail&idCap=8400084&
3. Codis CPV
50000000-5 Serveis de reparació i manteniment.
4. Codi NUTS del lloc principal d’execució del contracte
ES511
5. Lloc principal d’execució del contracte
Comarca del Vallès Oriental
6. Descripció de la licitació
L’objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment integral, segur i
ambientalment eficient, de l’edifici i les instal·lacions del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, en endavant el Consell Comarcal, al carrer Miquel Ricomà, 46, en el municipi
de Granollers.

1

ÒRGAN

EXPEDIENT

Anunci

Medi Ambient i Territori

X2022001083

Codi Segur de Verificació: e0c8f60b-cb89-47a3-9906-44f618a6509a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_846107
Data d'impressió: 02/03/2022 11:27:14
Pàgina 2 de 14

SIGNATURES

Ìe0c8f60b-cb89-47a3-9906-44f618a6509a%Î

DOCUMENT

1.- Emiliano Cordero Soria (TCAT) (President), 02/03/2022 11:20

Aquest edifici es descriu amb més detall al Plec de Prescripcions Tècniques que
acompanya aquest informe, juntament amb les tasques que s’hi duran a terme i les
freqüències d’aquestes.
7. Valor estimat
Per determinar el valor estimat del contracte s’ha valorat el pressupost de la durada
inicial del contracte i les possibles modificacions i pròrrogues d’aquest.
El valor estimat del contracte, amb l’IVA exclòs, és el que a continuació es detalla:
IMPORT

MODIFICACIÓ
PREVISTA (20%)

TOTAL

PBL (1 any i 15 dies)

20.378,42 €

4.075,68 €

24.454,10 €

Eventual 1a pròrroga (1 any)

19.057,34 €

3.811,47 €

22.868,81 €

Eventual 2a pròrroga (1 any)

19.057,34 €

3.811,47 €

22.868,81 €

CONCEPTE

Total del valor estimat del contracte (IVA exclòs):

70.191,71 €

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

El valor estimat del contracte és el que es tindrà en compte per a escollir el
procediment de licitació aplicable al contracte i la publicitat a la que s’ha de sotmetre.
Per la determinació del valor estimat del contracte s’ha elaborat un estudi de costos
que s’incorpora a l’expedient d’aquesta contractació.
En el moment de redactar l’estudi de costos i els plecs del contracte no es pot
preveure en quin moment es modificarà el contracte i s’estableix un valor estimat del
contracte en virtut de l’import màxim que el contracte pot arribar a assolir, tenint en
compte totes les modificacions a l’alça previstes.
8. Admissió o prohibició de variants
No s’admeten variants.
9. Durada
1.

El contracte té una durada inicial d’UN ANY i quinze dies, comptats a partir de la
data de formalització del document contractual.

2.

Es preveuen DUES pròrrogues d’aquest contracte amb una durada d’UN ANY
cadascuna d’elles.
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3.

Les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’òrgan de contractació i
obligatòries pels adjudicataris, sense que es puguin produir pel consentiment tàcit
de les parts, de conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP.

4.

El Consell Comarcal notificarà al contractista la voluntat de prorrogar el contracte
amb un preavís mínim de 2 mesos abans de la data de finalització. La pròrroga
s’ha de formalitzar en el document corresponent.

5.

L’article 29.4 de la LCSP preveu la pròrroga expressa del contracte fins a que
comenci l’execució del nou contracte i per un període màxim de 9 mesos, quan no
es formalitzi el nou contracte i existeixin raons d’interès públic per no interrompre
la prestació.

10. L’ ordre de magnitud del contracte
1. El pressupost base màxim, millorable a la baixa, del contracte és de VINT MIL
TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
(20.378,42 €), IVA exclòs. El preu es desglossa segons la taula detallada a
continuació en els imports següents:

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Costos directes
Costos indirectes
Benefici industrial
Eventuals despeses calculades
determinació del pressupost base
Pressupost base IVA exclòs
IVA (21%)
Pressupost base IVA inclòs

per

a

la

16.437,17 €
2.913,76 €
1.027,48 €
0,00 €
20.378,42 €
4.279,47 €
24.657,89 €

Per determinar el pressupost base de la licitació s’ha elaborat un estudi de costos
que s’incorpora a l’expedient d’aquesta contractació.
2. El pressupost base de la licitació està estructurat en dues parts:
2.1 Pressupost de la part fixa
El pressupost de la part fixa del preu del contracte s’estableix en 11.378,42 euros,
IVA exclòs. A partir d’aquest pressupost total, el licitador formularà en la proposició
econòmica la seva oferta per a aquesta part del servei.
Tal i com estableix l’estudi de costos, aquest pressupost inclou totes feines i
materials que conformen la part fixa del contracte per al primer any i per a la fase
preparatòria de 15 dies que s’ha definit al PPT.
En cas que es fessin efectives les pròrrogues previstes, l’import d’aquestes seria
inferior atès que tindrien una durada d’1 ANY i no inclourien l’esmentada fase
preparatòria que s’ha calculat.
2.2 Pressupost de la part variable
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El pressupost de la part variable del preu del contracte es determina en base a
preus unitaris de referència, ja que no és possible predeterminar el volum
d’actuacions. La facturació d’aquesta part, doncs, dependrà del volum d’actuacions
del manteniment eventual i de l’oferta del contractista.

En primer lloc es determinen els preus unitaris de mà d’obra següents:
Oficial de 1a
Ajudant

25,13 €/h
24,39 €/h

Tal i com es pot consultar a l’estudi de costos que acompanya el contracte,
aquests preus inclouen:
 Les despeses indirectes (DI) del 10%, sobre cost base de la ma d’obra segons
conveni
 Les despeses generals (DG) del 13%, sobre el cost base de la ma d’obra
segons conveni + DI
 El benefici industrial (BI) del 6%, sobre el cost base de la ma d’obra segons
conveni + DI
 Els preus indicats no inclouen l’IVA.
El contractista ha de tenir en compte totes aquestes circumstàncies en base a les
que s’han obtingut els preus unitaris de ma d’obra per presentar la seva oferta.
Sobre els valors anteriors, és sobre els que les empreses formularan les seves
ofertes. Els preus oferts per les empreses licitadores ja incorporaran aquests
increments i no es tornaran a aplicar a l’hora de justificar la facturació durant el
transcurs del contracte. En cap cas, durant el transcurs del contracte, podrà tornar
incrementar el preu ofert amb aquests increments que ja formen part del cost
unitari de la ma d’obra calculat.
Els valors dels preus unitaris de ma d’obra s’han obtingut incrementant els valors
dels costos de ma d’obra calculats d’acord amb el conveni laboral amb els
percentatges indicats anteriorment. Tal i com s’indica a l’estudi de costos del
contracte, per a l’oficial de 1a el cost conveni se situa en 19,20 €/hora i per a
l’ajudant en 18,63 €/hora. Les ofertes dels licitadors no podran ser inferiors al
llindar dels costos salarials calculats d’acord amb el conveni laboral.
Per la resta de preus de mà d’obra, fora de l’oficial de primera i de l’ajudant, i per
als materials i mitjans, s’adoptaran els preus unitaris de referència vigents a la
base de dades Banc Bedec de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya (ITEC), consultables a https://metabase.itec.es/vide/ca/bedec, d’acord
amb els paràmetres de configuració de la base de dades següents:
a)
b)
c)
d)

Àmbit de preus: Barcelona
Àmbit de plecs: Catalunya
Volum d’obra: rehabilitació
Tipus de preu: cost base de licitació amb;
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d1) Despeses indirectes (DI): 10%, sobre cost directe
d2) Despeses generals (DG): 13 %, sobre cost directe + DI (=PEM)
d3) Benefici industrial (BI): 6%, sobre cost directe + DI (=PEM)
Resultat: preu configurat al Banc Bedec de l’ITEC com a costos base licitació (=
preus de referència de l’ITEC)

Aquests preus obtinguts al Banc Bedec de l’ITEC, s’incrementaran un 20% per a
obres de rehabilitació en edificis existents, corresponent aquest percentatge a un
2,5% d’increment per a dificultat d’accés, amb estacionament i càrrega i
descàrrega amb horari limitat, un 2,5% en concepte d’emmagatzematge, per
comptar amb un espai inferior als 30 m2, i un 15% per a la presència d’usuaris
durant les obres de rehabilitació. A l’estudi de costos d’aquest contracte
s’acompanyen exemples de la configuració d’aquests percentatges.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Excepcionalment, i només per aquells casos en què determinats materials no
figurin a la base de dades de l’ITEC i s’adopti el preu de venda al públic (PVP)
vigent establert pel fabricant o distribuïdor, caldrà rebaixar aquest preu en un 25%.
Per aquests preus no serà d’aplicació cap dels increments per a despeses
indirectes, despeses generals ni benefici industrial referits als paràgrafs anteriors.
Tampoc serà d’aplicació l’increment del 20% que s’ha definit per a obres de
rehabilitació, ja que aquest respon als criteris de configuració del Banc Bedec de
l’ITEC.
L’oferta que el licitador formularà en la proposició econòmica per a aquest part del
servei serà una baixa sobre els preus unitaris de referència desglossada en:
a) preus oferts per a la ma d’obra P1 i P2 (oficial de 1a i ajudant,
respectivament), expressats en euros/hora, tenint en compte les
característiques que s’han definit per al càlcul d’aquests preus en aquest
mateix apartat.
b) la baixa sobre els restants preus de mà d’obra P3, expressada com el
percentatge de reducció sobre els preus de referència de l’ITEC. Per a
possibles feines a contractar amb personal aliè al contracte.
c) la baixa sobre els preus dels materials P4, expressada com el percentatge
de reducció sobre els preus de referència de l’ITEC.
Tot i la impossibilitat de predeterminar el volum d’actuacions del manteniment
eventual de la part variable del preu del contracte, es fixa únicament a efectes de
la reserva de crèdit en el pressupost del Consell Comarcal i de determinació de la
despesa màxima autoritzable un pressupost màxim de 9.000,00 euros, sense IVA,
per a la part variable del preu del contracte.
El contractista haurà de facturar el cost de la part variable, corresponent a mà
d’obra i materials necessaris per dur a terme els treballs de manteniment eventual
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que li encarregui el Consell Comarcal, sempre d’acord amb els criteris establerts
als plecs, a l’estudi de costos i d’acord amb l’oferta que presenti.
3. El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix. En el preu del
contracte es consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol
naturalesa que siguin d’aplicació així com les despeses que s’originin per a
l’adjudicatari com a conseqüència del compliment de les obligacions previstes als
plecs que regeixen aquest contracte.
11. Nombre màxim proposat d’operadors econòmics que hi participin
No s’estableix un nombre màxim d’operadors econòmics que puguin participar.
12. Condicions de participació
12.1

Capacitat, requisits i condicions per a participar

1. Només poden contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que compleixin amb els requisits següents:

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

a) Tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el previst per
l’article 65 de la LCSP.
b) No estiguin incurses en alguna prohibició de contractar de les previstes a
l’article 71 de la LCSP.
c) Acreditin la solvència econòmica o financera i tècnica i professional, d’acord
amb els criteris previstos en aquest Plec.
d) Disposin de l’habilitació empresarial exigida en aquest Plec, si escau.
A més, quan es tracti de persones jurídiques, l’objecte social d’aquestes ha de
contenir les activitats relacionades amb l’objecte del contracte previstes a la
clàusula 1 d’aquest Plec i al Plec de prescripcions tècniques.
L’incompliment d’aquest extrem constitueix una causa d’exclusió d’acord amb
l’article 66 de la LCSP.
2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en
què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si escau, en el
corresponent registre oficial. També cal aportar el CIF de l’empresa.
En el cas d’empresaris persones físiques la capacitat d’obrar s’acredita amb la
presentació del CIF.
En relació amb les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar la
capacitat d’obrar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils
adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració
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jurada o una de les certificacions que s’indiquen a l’annex XI de la Directiva
2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han
d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són
nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial
del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació
harmonitzada de valor estimat igual o superior a 214.000 euros o, en cas contrari,
l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.
3. En tot cas, els documents atributius de les facultats de representació o
apoderament han de ser suficients en dret per a poder concórrer a la licitació en
nom de l’entitat que es representi.
4. D’acord amb els termes previstos a l’article 69 de la LCSP, els empresaris podran
presentar-se agrupats amb caràcter temporal sense que sigui necessari que es
formalitzin fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses
queden obligades solidàriament davant de l’Administració i han de nomenar una
persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció,
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments
i pagaments d’una quantia significativa. En cas de resultar adjudicatàries, hauran
d’acreditar la seva constitució davant de l’òrgan de contractació.
5. En relació amb l’obligació de no trobar-se incurs en cap prohibició de contractar
l’empresari ho pot acreditar a través de qualsevol dels mitjans exposats a l’article
85 de la LCSP.
6. L’empresari ha de disposar de l’habilitació empresarial o professional següent:
No s’exigeix.
12.2

Criteris objectius de solvència

La solvència tècnica i professional i econòmica i financera que els licitadors del
contracte han de disposar és la que a continuació es detalla. Aquesta la podran
acreditar mitjançant el compliment dels següents requisits específics de solvència o
bé, si escau, mitjançant la classificació com a contractista de serveis en el grup i
subgrup de classificació i categoria que s’indiquen a continuació:
A) Classificació empresarial
Grup O)
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Subgrup 1. Serveis de conservació i manteniment d’edificis
Categoria 1 o A
B) Solvència tècnica i professional
Condició de solvència primera:
Segons l’apartat h) de l’article 90.1 de la LCSP: Declaració indicant la
maquinària, material i equip tècnic del que disposarà per a l’execució dels
treballs o prestacions.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència primera:
Caldrà presentar una declaració responsable, degudament signada, indicant
que l’empresa disposa de la maquinària, material i equip tècnic necessari per a
l’execució dels treballs, i que ha d’incloure el següent personal propi que ha de
disposar, amb caràcter de mínim, la següent titulació:
o

Totes les persones operàries han de disposar com a mínim de titulació de
formació professional de primer grau, o equivalent, i les ajudants de
formació professional de segon grau, o equivalent.

o

El personal, en conjunt, ha de disposar de tots els carnets d’instal·lador o
mantenidor autoritzat necessaris per poder desenvolupar totes les tasques
del servei de manteniment tasques i estendre les certificacions oportunes
de les diverses instal·lacions (com a mínim, elèctriques de baixa tensió,
aigua, climatització i telecomunicacions).

o

La persona responsable tècnica del servei ha de disposar de titulació
universitària de grau mig i de caràcter tècnic (enginyeria tècnica o
equivalent).

Requisit d’admissió de la condició de solvència primera:
Haver presentat la documentació requerida i acreditar que es disposa de la
maquinària, material i equip tècnic indicats al punt anterior.
C) Solvència econòmica
Condició de solvència primera:
Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència primera:
Per acreditar aquest requisit cal aportar la documentació que tot seguit
s’especifica en funció del tipus d’empresari:
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A) Persona jurídica inscrita en el Registre Mercantil:
Els comptes anuals disponibles aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil referits al millor exercici dins 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.
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara
no tinguin comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, per
acreditar el seu volum anual de negocis han d’aportar la liquidació
presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, referits tots
ells a l’últim any disponible.
B) Persona jurídica inscrita en un registre oficial que no sigui el Registre
Mercantil:
Els comptes anuals disponibles, aprovats i dipositats en el registre oficial
en què hagi d’estar inscrit, referits al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara
no tinguin comptes anuals aprovats i dipositats en el registre oficial en que
hagi d’estar inscrit per acreditar el seu volum anual de negocis han
d’aportar la liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o
bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a
l’any, referits tots ells a l’últim any disponible.
C) Persona jurídica que no estigui obligada a dipositar els seus comptes en un
registre oficial:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del
model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i
el model 200 (declaració de l’Impost sobre Societats), referits a un dels tres
últims anys disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de presentació de
la liquidació dels impostos.
D) Empresaris persones físiques:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del
model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i
el model 100 (declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques), referits a un dels tres últims anys disponibles pels quals hagi
vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels impostos.
Requisit d’admissió de la condició de solvència:
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Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de negoci
dels tres últims ha de ser almenys d’un import superior a 50.000 euros, IVA
exclòs.
13. Tipus de procediment
Procediment obert.
14. Lots
No es divideix l’objecte del contracte en lots pels motius operacionals següents:
La realització independent de les diverses prestacions objecte del contracte dificultaria
l’execució de servei així com la supervisió i la coordinació per part del personal del
Consell Comarcal.
Per la naturalesa del contracte, la possible divisió per lots donaria lloc a unitats
d’escassa entitat, atenent els volums de dedicació del contracte.
15. Condicions particulars a la que està sotmesa l’execució del contracte

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

1. S’estableix com a condició especial d’execució, d’acord amb l’article 202 de la
LCSP, utilitzar obligatòriament i exclusivament productes que disposin del distintiu
de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica
de la Unió Europea, (Ecolabel), Cigne Nòrdic, Àngel Blau o altres dels que se’n
pugui certificar unes qualitats equivalents als anteriorment esmentats, sempre que
existeixin productes per a aquestes categories, en els casos següents:




Pintures i vernissos
Aixeteria sanitària
Inodors i urinaris de descàrrega

2. L’incompliment d’aquestes té la consideració de causa de resolució del contracte.
16. Criteris d’adjudicació
1. D’acord amb el que estableix l’article 145.3.g de la LCSP, cal aplicar més d’un
criteri d’adjudicació per als contractes de serveis, excepte quan les prestacions
estiguin perfectament definides tècnicament i no sigui possible variar els temps
d’entrega ni incorporar modificacions de cap classe en el contracte, sent el preu
l’únic factor determinant de l’adjudicació.
En el contracte que ens ocupa, les periodicitats que s’han definit per als treballs de
manteniment preventiu de la part fixa del contracte, responen a les freqüències
mínimes establertes a la normativa vigent. Una possible millora que intensifiqués la
periodicitat dels treballs de manteniment preventiu, no generaria necessàriament
una millora directa en les prestacions del contracte. Pel que fa als terminis
d’atenció a les incidències de la part variable del contracte, corresponent al
manteniment eventual, els que es proposen als plecs s’han definit d’acord amb
l’experiència en anteriors contractes de manteniment gestionats per l’Àrea de Medi
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Ambient i Territori del Consell Comarcal, i es consideren ajustats i adequats a la
realitat que poden atendre les empreses que presten aquest tipus de servei. De
l’experiència d’anteriors contractes, es dedueix que una milloria en aquests
terminis d’atenció a les incidències resultaria difícil de complir per part dels
adjudicataris, no representant, així doncs, una millora significativa en l’execució del
contracte.
Pels motius anteriorment exposats, es considera que el criteri del preu com a únic
factor determinant per a l’adjudicació és correcte.
2. Així doncs, es valoraran les ofertes presentades per les empreses licitadores
d’acord amb l’aplicació de la fórmula següent:

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Puntuació (punts)

IL

Ofertes de les empreses licitadores (€/any)

On:
Pi = puntuació de l’empresa licitadora i, sobre 100 punts
IL = import de la licitació
Omin = millor oferta
Oi = oferta de l’empresa licitadora i, expressada en euros/any, i calculada
tal com s’indica a continuació:
Oi = PF + 100 * (P1 + P2) + 448 * (1-P3) + 3600 * (1- P4)
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On:
PF: oferta de l’empresa licitadora corresponent al preu ofert per la part fixa,
expressat en euros
P1: oferta corresponent al preu unitari d’oficial lampista o similar de 1a
categoria, expressat en euros/hora
P2: oferta corresponent al preu unitari d’ajudant de lampista o similar,
expressat en euros/hora
P3: oferta corresponent als preus de mà d’obra restant, expressada com a
percentatge de baixa, ofert per l’empresa licitadora sobre els preus de
referència del Banc Bedec de l’ITEC
P4: oferta corresponent als preus dels materials, expressada com a
percentatge de baixa, ofert per l’empresa licitadora sobre els preus de
referència de l’ITEC
Per l’elecció de la fórmula s’ha tingut en compte que aquesta sigui coherent, lògica,
i respecti els principis de contractació pública, que permeti una eficient gestió dels
fons públics i que fomenti la major competitivitat possible entre les diferents ofertes
econòmiques.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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La fórmula té les característiques següents:
1. És objectiva i d’aplicació automàtica
2. Manté la proporcionalitat lineal a l’hora de transformar en punts les diferents
ofertes econòmiques
3. Un preu més econòmic ofert obtindrà una puntuació més gran que un altre de
més car, sempre i quan aquest no s’entengui com a desproporcionat,
descartant l’existència d’un llindar de sacietat
4. L’oferta que sigui igual al preu de licitació rebrà zero punts en tots els casos,
(no atribueix puntuació a qualsevol licitador pel fet de presentar una oferta)
5. Diferències econòmiques mínimes no es veuen magnificades per diferències de
puntuació, gràcies al factor corrector que implica que si cap de les baixes
supera el 10% respecte l’import de licitació, no es reparteixen la totalitat dels
punts. L’elecció d’aquest 10% és una aproximació genèrica de les despeses
indirectes o generals que poden tenir les diferents entitats
6. El fet de que les referències s’estableixen de forma relativa (en relació a l’oferta
més baixa) i no de forma absoluta, genera una certa indeterminació que
permet evitar plantejaments estratègics que no afavoreixin la concurrència
Les fórmules que s’han proposat responen a criteris objectius i han estat
contrastades per l’Àrea de Medi Ambient i Territori en anteriors licitacions.
La possibilitat de disposar de preus tancats per a la ma d’obra i de descomptes
clars per als materials, garanteixen el millor funcionament del contacte, revertint en
una major eficàcia de gestió per part del Consell Comarcal. Per aquest motiu, la
inclusió d’aquests criteris dins la pròpia fórmula de valoració de les ofertes
econòmiques resulta òptim.
El criteri d’adjudicació que s’ha establert està vinculats amb l’objecte del contracte,
s’ha formulat de manera objectiva, respectant els principis d’igualtat, no
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discriminació, transparència i proporcionalitat, i no permeten conferir a l’òrgan de
contractació una llibertat de decisió il·limitada, en tant que són criteris avaluables
de forma automàtica.
D’altra banda, la formulació del criteri d’adjudicació garanteix que les ofertes siguin
avaluades en condicions de competència efectiva. En tot cas, els plecs preveuen
que la Mesa de contractació sol·liciti l’aclariment de les ofertes amb la finalitat de
comprovar de manera efectiva la informació facilitada pels licitadors amb el fi
d’avaluar si les proposicions compleixen els criteris d’adjudicació.
3. L’empat entre diverses ofertes, un cop aplicats els criteris d’adjudicació, es resoldrà
mitjançant l’aplicació per ordre decreixent dels següents criteris socials referits al
moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en plantilla de cadascun dels licitadors, primant en cas d’igualtat, el major
número de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla o el major nombre de
persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascun dels
licitadors.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al
desempat.
A tal efecte, els serveis corresponents de l’òrgan de contractació requeriran la
documentació pertinent als empresaris afectats.
17. Termini per a la recepció de proposicions
Les proposicions s’han de presentar a través del portal VORTAL:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=VallesOriental,
fins a les 11:00 hores del 21 de març de 2022.
18. Adreça a la que s’han de trametre les ofertes
Les proposicions s’han de presentar a través de la plataforma de contractació
electrònica VORTAL:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=VallesOriental
19. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la proposició
El termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la proposició és de 2 mesos,
transcorregut el qual, sense acord del Consell Comarcal, els licitadors admesos a la
licitació tenen dret a retirar la seva proposta.
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20. Llengua en la que s’han de redactar les ofertes
Les ofertes s’han de redactar en llengua catalana o castellana.
21. Obligació de presentació electrònica d’ofertes
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la LCSP,
s’estableix l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per
desenvolupar totes les fases del procediment d’adjudicació, incloses les que
correspongui realitzar als licitadors i/o candidats com la presentació de les ofertes.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que
determina el Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte,
seran excloses.
La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=VallesOriental.
22. Obligació de presentació de factures electròniques
De conformitat amb el Reglament de factures aprovat pel Ple del Consell Comarcal del
Vallès Oriental de 26 de novembre de 2014 el contractista ha de presentar les factures
que resultin de l’execució dels serveis prestats en virtut d’un contracte basat
electrònicament.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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23. Ús del pagament electrònic
De conformitat amb el Reglament de factures aprovat pel Ple del Consell Comarcal del
Vallès Oriental de 26 de novembre de 2014 el Consell Comarcal abonarà les factures
per transferència bancària.
24. Òrgan competent en els procediments de recurs
La Gerència mitjançant la resolució de la interposició d’un recurs potestatiu de
reposició.
25. Altres informacions:
Persones que han participat en la redacció dels plecs
La persona que ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars és la
senyora Helena Iserte Rovira, lletrada dels Serveis Jurídics del Consell Comarcal.
La persona que ha redactat el Plec de prescripcions tècniques és la senyora Georgina
Miralpeix, arquitecta de l’Àrea de Medi Ambient i Territori.
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