Expedient CC 01/2019

Informe de necessitats contractuals
Central de Contractació

Identificació de l’expedient
Expedient número CC 01/2019, relatiu a la contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors del
Consell Comarcal del Baix Camp, dels ajuntaments adherits a la licitació i dels ens del sector públic vinculats
i/o dependents d’aquests.
Fets
Les entitats del sector públic no poden subscriure contractes que no siguin necessaris per complir i dur a terme
els seus fins institucionals. A aquest efecte, és necessari que es detalli la naturalesa i extensió de les necessitats
que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per
satisfer-les.
La Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp presta el servei de contractació conjunta
mitjançant instruments de racionalització de la contractació, d’acord amb les seves competències de
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Aquestes competències pretenen un nivell de
qualitat homogeni per als serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
són de competència local.
Fonaments de dret
De conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d’ara endavant LCSP), correspon determinar amb precisió
la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir, que són les següents:

1. Necessitat i idoneïtat del contracte. (articles 28, 63.3a, 116.1, 116.4e LCSP)
Les necessitats que cal satisfer són la prestació dels serveis de manteniment, conservació i reparació dels
aparells elevadors instal·lats als edificis i equipaments dels ajuntaments i ens adherits a la licitació, per tal de
garantir el seu correcte funcionament i seguretat.
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La idoneïtat de l’Acord marc ve justificada en la prestació del servei de la Central de Contractació del Consell
Comarcal del Baix Camp, mitjançant instruments de racionalització de la contractació, d’acord amb les seves
competències de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Aquestes competències
pretenen un nivell de qualitat homogeni per als serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els
articles 66 i 67 del DL 2/2003, són de competència local.
D’acord amb l’article 227 de la LCSP, les centrals de contractació han d’actuar adquirint subministraments i
serveis per a altres ens del sector públic, o adjudicant contractes o establint acords marc i sistemes dinàmics
d’adquisició per a la realització d’obres, subministraments o serveis destinats a aquests.
2. Insuficiència de mitjans (serveis). (articles 63.3a,116.4f LCSP)
És necessari externalitzar aquest servei en tant que les tasques que requereix per a la seva execució no és
possible realitzar-les des pel propi Consell Comarcal i/o ens adherits. El Consell Comarcal del Baix Camp i els
ajuntaments adherits no disposen dels mitjans humans i materials propis per a l’execució d’aquest servei.
3. Consultes preliminars del mercat. (article 115 LCSP)
Publicades al perfil del contractant en data 1 de juny de 2016.
4. Responsable del contracte. (article 62 LCSP)
El responsable del contracte al qual correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada és la
persona que ostenti el càrrec de gerent del Consell Comarcal del Baix Camp.
5. Objecte del contracte. (article 99 LCSP)
Acord marc per a la selecció d’un contractista per a prestar els serveis de manteniment dels aparells elevadors
del Consell Comarcal del Baix Camp, dels ajuntaments adherits a la licitació i dels ens del sector públic vinculats
i/o dependents d’aquests.
6. Lots. (articles 99, 116.4g LCSP i 5 Dl 3/2016)
Tenint en compte l’objecte i volum del contracte, no és considera adequat la seva divisió en lots. En pro de la
bona execució del contracte es convenient que el servei el presti el mateix operador econòmic. Per tant,
l’objecte del contracte no és fraccionable i constitueix una unitat funcional.
7. Codi CPV.
CPV: 50750000-7 serveis de manteniment d’aparells elevadors.
8. Durada. (article 29 LCSP)
La durada de l’Acord marc és de 2 anys. El contracte es podrà prorrogar sempre que la suma de totes les
prorrogues no superi els 4 anys de contracte.
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La durada dels contractes basats en l’Acord marc serà la mateixa que la d’aquest. Si l’Acord marc és prorrogat
s’entendran prorrogats els contractes basats. Quan finalitzi el termini de l’Acord marc, finalitzarà també el
termini dels contractes basats.
9. Subrogació en contractes de treball. (article 130 LCSP)
No.
10. Finançament. (articles 116.3, 117, DA3ª LSCP)
La despesa originada pels contractes derivats anirà a càrrec dels pressupostos dels ajuntaments i/o ens
adherits, en els quals existeixen els crèdits precisos per tal d’atendre les obligacions que assumeixen aquests
i que deriven del compliment de l’Acord marc fins a la seva conclusió. La constatació del compliment d’aquest
requisit es materialitza segons l’article 116 de la LCSP.
La partida pressupostària a la qual s’imputa el crèdit corresponent al Consell Comarcal del Baix Camp, pel que
fa als serveis sol·licitats expressament per la seva part, d’acord amb la previsió que estableix el present plec
és 2019.01.920.21300 i 2019.01.231.201300.
Atès que el present Acord marc comporta despeses de caràcter pluriennal, la seva autorització o realització se
subordina a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en els corresponents pressupostos, a
l’empara de l’article 117 de la LCSP.
11. Pressupost base de licitació. (article 100 LCSP)
63.609,48€ amb IVA
12. Valor estimat. (articles 101,116.4d)
115.653,60€ sense IVA
13. Revisió de preus. (article 103 LCSP)
L’Acord marc i els contractes basats no seran objecte de revisió de preus, de conformitat amb la Llei 2/2015,
de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola i l’article 103 de la LCSP.
14. Procediment d’adjudicació.(articles 116.4a, 131)
El procediment d’adjudicació serà obert.
15. Tramitació. (articles 116, 117, 119, 120 LCSP)
Ordinària.
16. Habilitació professional. (article 65.2 LCSP)
Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.
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17. Solvència econòmica i financera. (articles 74, 87,116.4c)
Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, vigent fins al
termini de presentació d’ofertes, per import no inferior al valor estimat del contracte.
18. Solvència tècnica o professional.(articles 74, 88, 89, 90, 116.4c)
Experiència en la realització de treballs o serveis del mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del
contracte i s’acreditarà mitjançant una relació dels principals efectuats 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 i el requisit mínim serà que
l’import anual acumulat sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte.
19. Classificació. (articles 74,77,116.4b)
No s’exigeix per aquest contracte.
20.Variants. (article 142 LCSP)
No s’admet la presentació de variants.
21. Criteris d’adjudicació. (articles 116.4c, 145, 146 LCSP)
16.1 Criteris avaluables de forma automàtica (màxim de 200 punts).
Per obtenir les puntuacions, es procedirà a avaluar l’oferta presentada de manera que a l’oferta més
econòmica, quan no sigui anormalment baixa, se li assignarà la màxima puntuació segons el que estableixen
els quadres, i les demès ofertes seran puntuades proporcionalment en base a l’oferta més econòmica. El
licitador que obtingui la puntuació total més alta serà l’adjudicatari.
Puntuació oferta = (Puntuació quadre x Preu de l’oferta més econòmica / Preu oferta que es puntua). La
puntuació contindrà dos decimals.
Si un o més licitadors ofereixen un preu de cero euros per a un determinat concepte unitari, a part d’obtenir
la màxima puntuació per aquell concepte valorable, determinarà per a la resta de licitadors que hagin
presentat un preu diferent a cero euros, l’atribució de cero punts en relació amb aquell concepte com a
conseqüència de la formula establerta per a puntuar proporcionalment totes les ofertes diferents de la menor.
SI UN O MÉS LICITADORS DEIXEN EN BLANC ALGUNA CASELLA, AQUESTA NO SERÀ PUNTUADA.
SI UN O MÉS LICITADORS EXCEDEIXEN EN ALGUNA OFERTA ECONÒMICA EL PREU MÀXIM QUE ESTABLEIX EL
QUADRE, L’OFERTA ECONOMICA D’AQUELL PRODUCTE/SERVEI EN CONCRET NO SERÀ PUNTUADA.
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MODALITAT DE SERVEI

A- Serveis de manteniment bàsic

PUNTUACIÓ

30 punts preu i 30 punts el
preu de les peces
unitàries*

B- Serveis de manteniment semi-risc

90 punts

C- Serveis de manteniment tot risc

50 punts

*Peces incloses en el semi risc i de referència per substitució manteniment bàsic (fins a 30 punts)
PECES INCLOSES
Contacte elèctric del limitador
Polsadors de les botoneres de cabina i pisos
Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos
Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines
Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina
Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques
Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques
Contactes de presència de portes de pis
Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina
Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina
Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de pisos
Relés i contactors del quadre de maniobra
Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre de maniobra
Transformadors del quadre de maniobra
Timbre d’emergència
Bobina del electrofrè del grup tractor
Ferodos de les sabates del electrofrè del grup tractor
Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat
Paradors electromecànics de parada i canvi de velocitat en instal·lació de
l’espaiforat
Llums de la il·luminació de l’espai-forat

PUNTS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
3
2
2
1
1

Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel. 977 327 155 · Fax 977 321 773
ccbaixcamp@baixcamp.cat
www.baixcamp.cat

5

Expedient CC 01/2019

Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès
Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes

2
1

El preu màxim que poden oferir les empreses és el següent:

MODALITAT DE SERVEI

A- Serveis de manteniment bàsic

B- Serveis de manteniment semi-risc

C- Serveis de manteniment tot risc

PREU
MENSUAL
FINAL (SENSE
IVA)

47€

65€

85€

PECES INCLOSES

PREU UNITARI MÀXIM
(IVA no inclòs)
Contacte elèctric del limitador
62€
Polsadors de les botoneres de cabina i pisos
63€
Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos
45€
Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines
71€
Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina
41€
Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques
61€
Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques
42€
Contactes de presència de portes de pis
50€
Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina
52€
Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina
75€
Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de pisos
116€
Relés i contactors del quadre de maniobra
82€
Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre de maniobra
39€
Transformadors del quadre de maniobra
104€
Timbre d’emergència
99€
Bobina del electrofrè del grup tractor
196€
Ferodos de les sabates del electrofrè del grup tractor
171€
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Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat
Paradors electromecànics de parada i canvi de velocitat en instal·lació de
l’espaiforat
Llums de la il·luminació de l’espai-forat
Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès
Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes

109€
71€
43€
93€
87€

22.Comité d’experts-organisme tècnic especialitat. (article 146.2a LCSP)
No serà necessària la constitució d’un comitè d’experts.
23. Modificacions del contracte. (articles 203, 204 LCSP)
L’Acord marc es pot modificar per raons d’interès públic, d’acord amb l’article 203 de la LCSP i el procediment
regulat a l’article 191.
Aquest també es podrà modificar quan, dins de la seva vigència, s’adherís a l’Acord marc algun ajuntament o
ens públic vinculat, adherit prèviament a la Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp i/o fos
necessari, per condicions alienes al contractista, modificar els preus unitaris, sempre que no superin en un 20
per cent els preus anteriors a la modificació i en cap cas no poden ser preus superiors als que les empreses
part de l’acord marc ofereixin en el mercat per als mateixos productes.
24. Condicions especials d’execució.(articles 116.4c, 122.2,202, 217.1 LCSP)
La neteja i la recollida de residus generats per la realització de les tasques de manteniment i/o reparació dels
aparells elevadors.
25. Obligacions contractuals essencials. (articles 76.2, 202, 211f LCSP)
S’atribueix a les condicions especials d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial als efectes
establerts en la lletra f) de l’article 211 de la LCSP.
També tenen la condició d’obligacions contractuals essencials:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d’interessos.
Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos les contingudes a l’article 24 de la Directiva
2014/24/UE.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació de
l’Acord marc en interès propi.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni
per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment
contractual.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure
concurrència.
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e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar 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.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta
dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o l’Acord marc dels quals tingués coneixement.
f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, directament o
indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
g) 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.
h) Complir les obligacions de facilitar informació 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.
i) Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin societats “offshore” per cometre
il·lícits penals o eludir les seves obligacions tributàries amb les administracions tributàries de l’Estat, de
Catalunya o dels municipis participants en aquesta licitació.
j) Denunciar als licitadors, contractistes i/o subcontractistes que tributin en estats que utilitzin instruments
tributaris considerats com a competència fiscal lesiva per la OCDE.
k) Denunciar qualsevol altre acte dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les
obligacions contingudes en aquesta clàusula.
26. Penalitats específiques. (articles 76.2, 192.1, 193.3, 202.3 LCSP)
S’establiran segons els articles 193 i 194 de la LCSP.
27. Causes de resolució. (article 211.1f LCSP)
Les causes de resolució són les establertes a l’article 211.1 i 313 de la LCSP.
28. Cessió del contracte. (article 214 LCSP)
No s’admet la cessió del contracte.
29. Subcontractació. (article 215, DA51 LCSP)
D’acord realitzar amb els termes i amb els límits establerts a l’article 215 de la LCSP.
30. Repercussions econòmiques del contracte. (DA 3.3 LCSP)
La despesa del contracte és una despesa corrent.
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Per això,

Proposo

A l’òrgan de contractació del Consell Comarcal del Baix Camp, iniciar el procediment d’adjudicació del
contracte, per ser necessari pel compliment i realització dels seus fins institucionals, per a la satisfacció dels
quals no es disposa dels mitjans propis adequats.

I perquè així consti i tingui els efectes oportuns lliuro aquest informe.

David
Sánchez
Blasco - DNI
46686578M
(AUT)

Signat digitalment
per David Sánchez
Blasco - DNI
46686578M (AUT)
Data: 2019.01.11
13:58:00 +01'00'

David Sánchez Blasco
Tècnic

Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel. 977 327 155 · Fax 977 321 773
ccbaixcamp@baixcamp.cat
www.baixcamp.cat

9

