Expedient núm: 04.1408.1/2018
Memòria Justificativa
Procediment: Contracte de serveis per procediment obert simplificat sumari.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Aquesta memòria s’emet en virtut del que estableixen els articles 28 i 116 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), per tal
d’acreditar la necessitat i idoneïtat del contracte i justificar la resta d’aspectes que
exigeix la llei.
ANTECEDENTS I OBJECTE
S’ha posat de manifest la necessitat de contractar un servei de manteniment de les
instal·lacions semafòriques de la població
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
Es considera com a procediment de licitació més adient el previst a l’article 159.6
LCSP referent al procediment obert simplificat ja que es tracta d’un contracte de
serveis el valor del qual no supera els 100.000,-euros.
No és procedent la divisió en Lots en tractar-se del manteniment de la totalitat dels
semàfors de la població i no hi ha entitat suficient per poder lotitzar
CRITERIS DE SOLVÈNCIA
Els licitadors podran acreditar la seva solvència indistintament mitjançant:
 La classificació com a contractista de serveis en Grup P, Subgrup 1, Categoria
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acreditant el compliment dels següents requisits específics de solvència
econòmica i financera i tècnica:
Solvència econòmica i financera:
Criteri de selecció: 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: Certificació, nota simple o informació anàleg expedida pel
Registre Mercantil u oficial que correspongui i que contingui els comptes
anuals, sempre que estigui vençut el termini de presentació i es trobin
dipositades; si l’últim exercici és trobés pendent de dipòsit, han de presentar-se
acompanyades de la certificació de la seva aprovació per l’òrgan competent i
de la seva presentació en el Registre. Els empresaris individuals no inscrits en
el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.








Requisit d’admissió: Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de
més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser per un import igual o
superior a una vegada i mitja el valor estimat del contracte , és a dir 86.737,32
€.
Solvència tècnica:
Primer criteri de selecció: Experiència en l’execució d’obres en els últims cinc
anys, que siguin del mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent
al contracte.
Mitjans d’acreditació: Relació de les obres executades en el període indicat,
avalada per certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar
l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van
dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van
portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de
comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
Requisit d’admissió: Acreditar com a realitzat durant l'any de més execució del
període citat un import anual acumulat igual o superior al 70 per cent de
l’anualitat mitjana del contracte, és a dir, a 6.746,24,- €.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta la que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar
únicament per mitjà del segon criteri de selecció.
CRITERIS DE VALORACIÓ



Criteris avaluables de forma automàtica
Criteri econòmic : amb una puntuació màxima de 60 punts .

◦ La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb

l'anàlisi de les dades econòmiques. de cada oferta amb una puntuació
màxima de 80 punts .
◦ La formula aplicable a efectes de puntuació econòmica és :
Puntuació licitador = (60 x preu de l’oferta més econòmica/ preu de la
oferta que es valora )
Millores amb una puntuació màxima de 25 punts
Millora 1 : Instal·lació i posterior manteniment de regulació semafòrica
del pas d’invidents en l’avinguda Eduard Soler, pas de la via verda de la
ruta del ferro i carbó. PUNTUACIÓ 15 punts
Millora 2 : Hi han 27 òptiques d’incandescència que caldria canviar-les
per òptiques de led, 23 pertanyent a la cruïlla de la carretera de Ribes
amb el carrer Berenguer el Vell, i la resta els semàfors de la carretera
de Barcelona davant de les escoles Joan Maragall. PUNTUACIÓ 10
punts

Criteris mediambientals: amb una puntuació màxima de 15 punts
Es valorarà disposar de la Norma UNE-EN ISO 50001 i la norma UNE-EN
ISO 14001, amb un màxim de 15 punts , a raó de 7,50 punys per cadascun
d’elles.
La norma UNE EN ISO 50001 té l’objectiu d’una millora continua de l'eficiència
energètica, la seguretat energètica, la utilització de l’energia i el consum
energètic amb un enfoc sistemàtic .
La norma UNE-EN ISO 14001 forma part d’un conjunt més ampli de normes,
les normes ISO 1400 . totes elles relatives a la gestió ambiental . És una
norma internacional que estableix com implantar un sistema de gestió
ambiental eficaç, La norma està dissenyada per aconseguir l’equilibri entre
rendibilitat econòmica i un mínim impacte ambiental, buscant el compromís de
tota l’organització per aconseguir els dos objectius
DISPOSAR DEL CERTIFICAT UNE EN ISO 14001
DISPOSAR DEL CERTIFICAT UNE EN ISO 50001

................ 7,5 punts
................ 7,5 punts

Pràctica de la valoració de les ofertes
De conformitat amb l’article 159.6.d la valoració de les ofertes e realitzarà
automàticament mitjançant dispositius informàtics i, si resulta necessari, es comptarà
amb la col·laboració d’una unitat tècnica d’auxili l'òrgan de contractació.
Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a
la llei
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de
duu a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació .
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents.
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25 % més baixa que el pressupost de
licitació.
2 Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior al 90 % de la puntuació total establerta en el
plec de clàusules administratives particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baix l’oferta que
compleixi els dos criteris següents..

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 20 % a la de l’altra oferta
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior en més d’un 20 % a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considerar anormalment baix
l’oferta que compleixi els dos criteris següents .
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 10 % a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
2. que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior ala suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i al mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes , la desviació mitjana de les puntuacions és igual a la
mitjana aritmètica d’aquest valors absoluts.
Per determinar les ofertes anormalment baixes se seguirà el procediment de l’article
149 de la LCSP, si bé el termini màxim del licitador per justificar la seva oferta serà de
màxim 5 dies hàbils a compar des de l’enviament de la comunicació.

PRESSUPOST, VALOR ESTIMAT
El pressupost base de licitació és de: 11.661,35 - €/any (iva inclòs).
El valor estimat, calculat d’acord amb el què preveu l’art. 101 de la Llei de
Contractes del sector públic és de: 57.824,88 € (iva exclòs).
El finançament serà mitjançant recursos propis de l’ajuntament, i el mateix no afecta a
l'estabilitat pressupostària municipal per l’any 2018.
CONCLUSIONS.
El contracte consisteix en l’execució del servei de manteniment de la xarxa de
semàfors de la població i garantint el seu correcte funcionament
El procediment proposat per a aconseguir la màxima eficiència, tan a nivell tècnic com
econòmic és el procediment obert simplificat sumari sense divisió de lots.
L'import de l'obra ascendeix a 57.824,88,-€ (iva inclòs) i per un termini de prestació
del servei de 4 anys. + i de prórroga.
Josep Arimany i Fontanet
Director de l’Àrea de Serveis al Territori i Sostenibilitat.
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