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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
ASSUMPTE: Memòria de la contractació del servei de recepció i atenció al públic dins

la Residència Geriàtrica municipal Zoilo Feliu
Exp. X2022000636
Ref. mgr

D’acord amb els articles 28 i 116 de la LCSP, s’emet la següent Memòria justificativa
de la necessitat de contractació:
1. Objecte i naturalesa del contracte.
1.1 Objecte:
És objecte del contracte, la prestació del servei de recepció i atenció al públic
consistent en el control d’accés i atenció telefònica a la Residència Geriàtrica
Municipal Zoilo Feliu
1.2 Divisió en lots
D’acord a allò disposat a l’article 99.3 de la LCSP no es divideix el present contracte
en lots, ja que l’objecte del present contracte es configura com una unitat indivisible.
Això es justifica perquè la necessitat de coordinar els diferents contractistes en el cas
d’una divisió de l’objecte del contracte en lots, faria excessivament difícil l’execució
material del mateix des del punt de vista tècnic i organitzatiu.
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1.3 Contracte Reservat
El contracte serà reservat a Centres Especials de Treball d’iniciativa social (CETI)
inscrits en el Registre de Centres Especials de Treball que correspongui i regulades
pel RDL 1/2013 o bé Empreses d’inserció regulades per la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, i s’haurà de complir el què disposa la Disposició Addicional 4 de l’LCSP.
2. Necessitats a cobrir
Mitjançant l'execució del contracte es cobrirà la necessitat de prestar el Servei de
recepció a la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu de La Bisbal d’Empordà, per
a dur un control d’accés de persones a la residència, i per a reforçar l’atenció
telefònica del centre arran d’un increment substancial de les trucades diàries que
requereixen una especial constància i diligència.
3. Durada del contracte.
La durada del contracte es preveu que sigui de 2 anys, a comptar de la signatura del
contracte, amb previsió del 13 de juny de 2022 i es podrà realitzar dues pròrrogues de
forma anual fins a un màxim de dos anys més, previ acord exprés de la Corporació i
d’acord amb l’oferta presentada.
4. Pressupost d’execució material, pressupost base de licitació i valor estimat
del contracte.
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4.1.- D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació, entès com
el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre’s l’òrgan de
contractació, és de 93.393,45 € (IVA inclòs). Aquest pressupost base de licitació
s’adequa als preus del mercat, atès que entren dins de la forquilla de preus habituals
per a serveis d’aquestes característiques.
Aquest preu podrà ser millorat a la baixa pels licitadors. S'entenen inclosos en el
pressupost totes les despeses que s’hagin de dur a terme per al compliment de les
prestacions contractades, com són, entre d’altres, el personal, el material, etc…,
necessaris per portar a terme el servei, i també les despeses generals, benefici
industrial, despeses financeres, l’import dels treballs accessoris o auxiliars, les
despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i higiene
en el treball, la imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en
la seva execució, l’import de les càrregues laborals de tota classe, els impostos, taxes
o despeses de tota classe corresponents a la sol·licitud i obtenció dels permisos i
llicències necessàries per a l’execució del contracte, assegurances, transport,
desplaçaments, taxes i tota mena de tributs, etc… En definitiva, el pressupost comprèn
la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, i no s’admetrà cap prova
d'insuficiència.
4.2.- D’acord amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte (VEC), atès
que es preveuen dues pròrrogues anuals, i fins a un 5% de possibles modificacions
(clàusula 45), es fixa en 178.174,64 € (IVA no inclòs), d’acord amb el següent detall:
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Total Pressupost base
de licitació
1 ª Pròrroga

93.393,45 €
46.632,85 €

2ª Pròrroga

46.632,85 €

Modificació 5%

9.332,96 €

VEC

178.174,64 €

Aquest VEC s’ha emprat per escollir el procediment de licitació aplicable a aquest
contracte i la publicitat a la qual s’haurà de sotmetre.
La previsió de modificacions (fins a un màxim del 5% del pressupost base de licitació)
ve determinada pel fet que, durant el termini de durada del contracte poden sorgir
noves necessitats en relació amb el servei.
D’acord amb l’article 102 de la LCSP, el preu del contracte es fixarà amb l’adjudicació
del contracte (IVA inclòs).
5. Finançament del contracte.
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a
les aplicacions del Pressupost dels exercicis 2022 a 2024, tot d’acord amb el que
estableix l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. En aquest sentit, l’eficàcia del
contracte per als exercicis 2023 a 2024 quedarà condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en els respectius pressupostos.
Així doncs, el finançament del contracte es durà a terme de la següent manera:
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Exercici 2022: el servei es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
núm. 11.2311.2279901 del Pressupost de 2022 per un import de 25.807,77 €
(IVA inclòs).
Exercici 2022: el servei es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
corresponent del Pressupost de la Corporació per a l’exercici 2023 per un
import de 46.632,85 € (IVA inclòs).
Exercici 2023: el servei es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
corresponent del Pressupost de la Corporació per a l’exercici 2024 per un
import de 20.952,84 € (IVA inclòs).
6.- Anualitats del contracte.
El contracte (plurianual) es distribueix en tres anualitats amb dues possibles
pròrrogues anuals. La distribució de les anualitats serà la següent:
Durada inicial
Any
2022
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2023

Durada
junydesembre
generdesembre

Despesa (IVA
inclòs)

Eventuals pròrrogues
Primera pròrroga
Segona pròrroga
Despesa (IVA
Despesa (IVA
Durada
Durada
inclòs)
inclòs)

25.807,77 €

---

---

---

---

46.632,85 €

---

---

---

---

---

---

2024

gener - juny

20.952,84 €

junydesembre

25.807,77 €

2025

---

---

gener-juny

20.825,08 €

2026
TOTAL

---

--93.393,45 €

---

--46.632,85 €

junydesembre
gener-juny

25.807,77 €
20.825,08 €
46.632,85 €

7. Criteris de valoració de les ofertes.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de millor oferta, d’acord amb
l’article 146 de la LCSP, s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la
base de la millor relació qualitat-preu.
S’atorgarà una puntuació de fins a 100 punts, tots ells siguent criteris avaluables de
forma automàtica, d’acord amb la distribució que es detalla tot seguit.
1) Oferta econòmica (fins a 80 punts):
La puntuació obtinguda per a cada licitador vindrà donada pel resultat de la
següent fórmula de valoració econòmica:
P=80*(OB/OL)
“P”: puntuació del criteri de la oferta econòmica
“OB”: oferta més baixa presentada a la licitació (sempre i quan no acabi
essent considerada una oferta amb valor anormal o desproporcionat)
“OL”: oferta presentada pel licitador a puntuar
“80” la puntuació màxima a obtenir en el criteri de l’oferta econòmica.
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2) Temps de resposta davant incidències ocorregudes durant l’execució
del contracte (fins a 10 punts):
De més d’1 hora a 2 hores: 5 punts
De 5 minuts a 1 hora: 10 punts
3) Temps d’atenció i resolució de queixes i reclamacions relacionades
amb els serveis prestats per l’adjudicada (fins a 10 punts):
De 24 hores fins a 36 hores: 5 punts
Menys de 24 hores: 10 punts
* Documentat datat i signat electrònicament.
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