CONTR/2019/405

DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ
INFORME DE NECESSITAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
(Subministrament del material de protecció de pistes d’esquí de Turisme i Muntanya, amb servei
postevenda )

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats
1.1 Naturalesa de les necessitats
Aquesta licitació contempla el subministrament de material de protecció de pistes d’esquí de l’àrea de
Turisme i Muntanya, amb servei postvenda.
L’esmentat subministrament es divideix en quatre lots en funció del punt on s’ha de realitzar
l’actuació.
1.2. Extensió de les necessitats
a) Valor estimat i pressupost de licitació
Valor estimat
El valor estimat global de la licitació ascendeix a 115.470,90 €, abans d’IVA.
En aquest valor no s’ha contemplat import per possibles pròrrogues del contracte però sí un import de
19.245,15 €, abans d’IVA corresponent al 20% de cada lot, per atendre supòsits específics de
modificació contractual.
El valor estimat per lots és el que s’identifica a continuació:
Lot 1 – Pals de balisa: 20.253,50 €
Lot 2 – Xarxes de Protecció: 10.174,00 €
Lot 3 – Matalassos de protecció: 41.073,75 €
Lot 4 – Material de Competició: 24.724,50 €

Pressupost de licitació
El pressupost de licitació global és el que es detalla a continuació:
Pressupost de licitació
IVA 21 %:
Total (IVA inclòs):

96.225,75.- €
20.207,41.- €
116.433,16.- €

Pressupost desglossat (costos directes, indirectes i altres) i per lots:
El pressupost de licitació, desglossat per lots, és el que es detalla a continuació:
Lot 1 – Pals de balisa: 20.253,50 €
Lot 2 – Xarxes de Protecció: 10.174,00 €
Lot 3 – Matalassos de protecció: 41.073,75 €
Lot 4 – Material de Competició: 24.724,50 €
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La quantitat indicada com a pressupost és la xifra màxim per sobre de la qual s’estimarà que
les ofertes excedeixen el tipus de la licitació. A l’Annex 1 del PPT hi ha els preus unitaris
màxims.
b) Termini d’execució del contracte
Atenent a la naturalesa i característiques del subministrament que es pretén contractar en el marc
d’aquest procediment, s’estableix un termini del subministrament inicial de 30 dies. No obstant, el
termini màxim d’execució és d’un any.
2.- Idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-lo
Aquesta iniciativa parteix de l’interès de disposar del material necessari i suficient en òptimes
condicions per poder senyalitzar adequadament, i segons els reglaments aplicables, diversos
aspectes de les pistes d’esquí de l’àrea de Turisme i Muntanya. Apart de la senyalització de pistes
més vinculada a seguretat, també s’inclou senyalització vinculada a competicions d’esquí, que té una
homologació diferenciada.
3.- Incorporació de condicions socials, mediambientals i d’innovació
Atenent a les condicions de la licitació, aquest contracte no és susceptible d’incorporar condicions
d’aquest tipus.
4.- Justificació de l’elecció del procediment
Aquest contracte es licitarà mitjançant un procediment OBERT subjecte a regulació NO harmonitzada,
segons el descrit a l’article 156 i següents de la llei de contractes del sector públic de 9/2017.

5.- Criteris de solvència
En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’assegurar els nivells de concurrència indicats en
l’apartat anterior, els criteris de solvència que seran d’aplicació en aquest procediment són els
següents:

5.1.- Criteris de solvència tècnica/professional: PER CADA LOT
La solvència tècnica serà acreditada a través de la relació dels subministraments realitzats en els
darrers 3 anys, quin import anual acumulat l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de
l’anualitat mitja del contracte.
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació dels certificats de correcte execució o, a
manca d’aquests, per aquella documentació que, a criteri d’FGC, acrediti aquest compliment
(contractes, etc.)

5.2.- Criteris de solvència econòmica/financera PER CADA LOT
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera per a l‘execució del contracte, que
s’entendrà com l’adequada situació econòmica i financera de l’empresa amb la finalitat de garantir la
correcta execució del contracte.
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La Mesa comprovarà la solvència del licitador en base als següents paràmetres:
-

-

El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del capital
social.
El volum de facturació anual de l’empresa pel mateix objecte del contracte, no podrà ser
inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual estimat
del present contracte. Aquest criteri s’aplicarà, en el seu cas, per a cadascun dels lots
concursats.
Els saldos dels proveïdors han d’acomplir amb allò determinat en la Llei de morositat
respecte al període de pagament

La solvència econòmica i financera de l’empresari es podrà acreditar pels mitjans assenyalats
següents:
Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals.
Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui. Els
empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran aportar, com a mitjà
alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del contracte, referit com a
màxim als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresari, en la mesura en que disposi de les referències de l’esmentat volum de negoci.
6.- Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació previstos per aquesta licitació es ponderen en:
- criteris sotmesos a l’aplicació de judicis de valor: 0%
- criteris automàtics: 100%
El desglossament dels criteris és el que es detalla a continuació:
Criteris iguals per a tots els lots menys la part de millores, que correspondrà a cada lot.
1) Criteris avaluables de forma automàtica – Preu: fins a 50 punts
1.1. Preu: fins a 40 punts
Els criteris objectius, avaluables de forma automàtica, fins a un màxim de 40 punts, s’aplicaran
respecte l’oferta econòmica. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa
respecte al pressupost de licitació.
Al licitador que iguali el pressupost de licitació, obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 40 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:

Millor oferta (més econòmica)
__________________________ x 40 = Puntuació oferta
Oferta
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1.2. Descompte catàleg en la comanda inicial i que es mantindrà en comandes
posteriors: fins a 10 punts

Oferta en concepte de descompte sobre el catàleg del licitador. El licitador que ofereixi un
percentatge de descompte més gran obtindrà la màxima puntuació. La resta de propostes obtindrà la
puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:

2) Criteris tècnics objectius: fins a 50 punts
Important: Seran excloses les empreses que obtinguin una puntuació inferior a 30 punts.
2.1. Reducció del termini de subministrament: fins a 23 punts

Oferta en concepte de menor termini de subministrament, en dies. El licitador que proposi el menor
termini obtindrà la màxima puntuació. A la resta de propostes, se’ls assignarà la puntuació que
resulti de l’aplicació de la següent fórmula:

2.2. Corporativització del material: fins a 5 punts

Oferta que valora incloure, la serigrafia o logotip corporatiu de l’estació de destí o algun altre
missatge (o element de codificació) als elements a subministrar.

2.3. Ampliació del període de garantia: fins a 10 punts

Oferta en concepte d’ampliació del període de garantia. El licitador que proposi un major període de
garantia obtindrà la màxima puntuació de 10 punts. A la resta de propostes, se’ls assignarà la
puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:
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2.4. Import mínim per transports pagats en subministraments individuals: fins a
8 punts

Oferta en concepte de menor import necessari per tal que l’adjudicatari assumeixi els costos de
transports en el cas de subministraments individuals (fora de l’inicial).

2.5. Millores específiques per cada lot: fins a 4 punts
Es valoraran diverses millores específiques per cada lot, les quals suposen major qualitat, seguretat
i/o operativa en l’explotació del material subministrat.
a)
Lot1

b)
a)
b)
c)

Lot2
d)
a)
Lot3

b)
c)
d)
a)

Lot4
b)

7.- Justificació insuficiència de mitjans
No és d’aplicació en tractar-se d’un subministrament.

8.- Decisió de no dividir en lots
Aquesta licitació es composa d’un sol lot, essent les prestacions a contractar un tot que ha de ser
tractat de forma conjunta i global. La divisió en lots podria comportar el tractament dels diferents
elements que composen l’objecte de forma diferenciada i no integrada, afectant a l’objectiu i finalitat
del projecte, així com a la visió integradora i global que precisen els treballs descrits.

9.- Aspectes pressupostaris
9.1. Àrea Pressupostària:
La Molina - 610861
Vall de Núria - 610880
Espot i Port Aine – 610906
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Vallter 2000 - 610872
9.2. Concepte pressupostari: Inversió
9.3. Partida pressupostària: 610861 – 610872 – 610880 - 610906

Antoni Sanmartí i Rovira
Director de Turisme i Muntanya
Signat electrònicament
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