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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
Títol I descripció: contracte de servei de suport i assistència tècnica a les tasques
a desenvolupar per la a Oficina Tècnica (OT) de l’ELIEC(Estratègia logística per la
internacionalització de l’economia catalana)
En aquest context, les tasques que haurà de dur a terme l’entitat que doni suport a l’OT,
seran les següents:


Organització i coordinació del calendari de reunions dels diferents grups de treball
que es preveu constituït



Convocatòria i elaboració de la documentació de suport per a les reunions dels
grups de treball, així com el control d’assistència



Assistència a les reunions, i redacció de les corresponents actes.



Elaboració dels informes de totes les reunions a que assisteixin els responsables de
l’OT.



Recopilació dels suggeriments o aportacions que facin els membres del Consell
Assessor o del Grup de suport a l’OT.



Utilització de les eines informàtiques més adequades, prèviament validades per
l’OT, per dur a terme les tasques de seguiment, la valoració i evolució dels diferents
indicadors definits pel propi document de l’ELIEC, i la situació dels diferents
projectes i mesures que constitueixen el pla.



Suport en la redacció dels informes i presentacions que periòdicament vagi
elaborant l’OT per informar als òrgans que formen part de l’estructura de
governança de l’ELIEC, és a dir, el Consell Assessor i el Grup de suport a l’OT.



Suport als responsables de l’OT en la concreció de les tasques i el corresponent
cronograma que haurà de dur a terme l’OT per assolir els objectius d’anar
materialitzant l’ELIEC.

Lots: No n’hi ha
Codi CPV: 71356200 Serveis d’asistència tècnica
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu: calculat segons honoraris professionals estimats I vòlum dels
treballs a desenvolupar
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 120.000€ més IVA,
suma del periode inicial més la pròrroga.
B3. Pressupost base de licitació: 60.000€ més IVA pel període obligatori de 24 mesos.
En cas de pròrroga addicional de 24 mesos aquesta té un pressupost base de licitació
de 60.000€ més IVA.
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C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: prevista en l’expedient de Contractació: autorització núm.
AP2021-01
C2. Expedient d’abast plurianual:
Acord de Govern: NO
Distribució de les anualitats:
2021: 10.000€
2022: 30.000€
2023: 20.000€
No obstant, en cas de pròrroga la distribució global serà la següent
2021: 10.000€
2022: 30.000€
2023: 30.000€
2024: 30.000€
2025: 20.000€
D. Termini de durada del contracte / d’execució de la prestació
Termini: vint-i-quatre (24) mesos des de la firma del contracte, que tindrà lloc en el
termini maxim d’un mes des de l’adjudicació.
Possibilitat i durada de les pròrrogues: una pròrroga de vint-i-quatre mesos (24)
mesos a que s’atorgará de forma potestativa segons art. 29 LCSP en cas que el
compliment del contracte sigui ajustat a aquest i que alhora la oficina tècnica mantingui
les seves tasques I per tant la necessitat de support es mantingui vigent.
Condició: l’adjudicació i execució del contracte queden subjectes a l’efectiva constitució
de la Oficina Tècnica de l’ELIEC.
E. Variants
Sí:

No: X

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:
Sí: X
No:
G. Solvència i classificació empresarial:
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
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professional

Mitjans per acreditar la solvència
Solvència Econòmica‐financera:
a) Declaracions d’entitats financeres.
b) Comptes anuals de l’últim exercici aprovat, si s’escau.
c) Declaració sobre el volum de negocis.
Solvència Tècnica‐professional:
d) Treballs executats en els darrers 10 anys, relacionats amb l’objecte del contracte.
e) Declaració del personal o equip tècnic destinat als treballs.

Llindars mínims exigibles
Solvència econòmica‐financera: no trobar‐se en situació concursal o en risc imminent d’entrar
en situació concursal, i estar al corrent en la presentació i registre dels comptes anuals, per
societats mercantils; i de l’IRPF per autònoms
Solvència tècnica‐professional:
a) Disposar d’experiència en el desenvolupament de com a mínim dues (2) oficines
tècniques de projectes.
b) Disposar de mitjans, personal, capacitat i titulats per executar els serveis, en concret
caldrà que acrediti disposar d’un o més professionals titulats superiors o grau mig amb
competències en els següents camps:
1. Gestió d’oficina tècnica.
2. Recollida gestió i tractament de dades i elaboració de conclusions.
3. Secretaria de projectes i/o entitats: documentació d’actes i acords.
4. Redacció de documents tècnics.
5. Gestió de projectes amb interacció amb el sector públic.
Cal acreditar‐ho amb Declaració Responsable del personal que es destina a l’execució del
contracte, indicant la titulació, any d’obtenció de la titulació, firmat manualment o digitalment
per cada professional. S’afegirà una relació de les feines fetes pel tècnic que s’adeqüin al seu
camp de treball per poder acreditar el seu coneixement i expertesa en la matèria, i aportar els
CV dels tècnics proposats.
En el cas dels autònoms, serà suficient disposi d’experiència en els camps descrits, que
acreditarà mitjançant la presentació del CV.

G2. Classificació empresarial: No s’exigeix
La tipologia de serveis a prestar no requereixen per la seva naturalesa l’exigència d’una
classificació empresarial determinada. No obstant, caldrà que la persona física o jurídica
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que opti a dur a terme aquesta tasca de suport a l’oficina tècnica, acrediti expertesa en
els següents àmbits:


Expertesa en projectes d'infraestructures, logística i transports.



Adequació de les oficines tècniques que acrediti haver gestionat a projectes
d'atracció d'activitat econòmica, infraestructures, transport.



Adequació de les oficines tècniques gestionades a clients públics similars.



Expertesa en tasques d'organització de “workshops”, grups de treball,
dinamització de col·lectius.

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del
contracte
Sí:X

No:

Material general d’oficina, ordinador, programari d’oficina, paper I
impressora correu electronic i telefon mòbil, per a desenvolupar les
tasques.
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i/o de gestió mediambiental: NO
H. Criteris d’adjudicació
Adequació de la persona física o equip tècnic a l’objecte del contracte: Fins a un màxim de 25
punts. Es valorarà que es cobreixi totes les tasques a realitzar amb personal suficient i amb
coneixements ajustats a l’objecte del contracte. De forma concreta:


Expertesa en projectes d'infraestructures, logística i transports, fins a un màxim de 5
punts.



Adequació de les oficines tècniques gestionades a projectes d'atracció d'activitat
econòmica, infraestructures, transport, fins a un màxim de 5 punts.



Adequació de les oficines tècniques gestionades a clients públics similars, fins a un
màxim de 5 punts



Expertesa en tasques d'organització de “workshops”, grups de treball, dinamització de
col∙lectius, fins a un màxim de 10 punts.

Adequació de la metodologia de treballs. Fins a un màxim de 30 punts. Es valorarà que
s’ajusti als objectius i s’ofereixi compromís d’aportar‐hi el màxim de recursos i temps al
projecte i una metodologia eficient. De forma concreta:


Adequació de les eines infromàtiques proposades a la gestió i seguiment de les tasques
de l'oficina tècnica, fins a un màxim de 5 punts.



Adequació de la metodologia de recollida i tractament de la informació generada, fins
a un màxim de 5 punts.
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Adequació de les tasques proposades als objectius de l'oficina tècnica, fins a un màxim
de 5 punts.



Adequació del temps i dedicació del personal assignat a les tasques a dur a terme per
l'oficina tècnica, fins a un màxim de 5 punts.



Involucració de l'equip tècnic i aportació de valor a les diferents tasques a dur a terme
per l'oficina tècnica, fins a un màxim de 10 punts.

Aportació de millores. Es valorarà l’aportació d’indicadors proposats per fer un seguiment
adequat de la implantació de les mesures de l'ELIEC i en els suggeriments que millorin el
desenvolupament del projecte, fins a un màxim de 10 punts.
Criteris de valoració econòmica. Fins a un màxim de 35 punts. La màxima puntuació
correspondrà a la menor de les ofertes de referència. Les ofertes es puntuaran menys en la
mesura que resultin menys econòmiques, d’acord amb la següent fórmula:
Pi = Pmax 40 * (Bmax – Bi)
Pmax és la puntuació màxima que es pot obtenir en la valoració econòmica
Pi és la puntuació que obté cada licitador
Bmax és la baixa màxima vàlida (en %)
Bi és la baixa del licitador (en %)
Les ofertes presentades a l’alça sobre el preu base de licitació quedaran directament excloses.
Desproporcionalitat de les ofertes econòmiques: es consideraran com a ofertes de referència
les que no s’hagin presentat a l’alça. Alhora, quan hi hagi empreses que pertanyin a un mateix
grup, entenent‐se com a tals les que es trobin en alguns dels supòsits de l’article 42.1 del Codi
de Comerç, que presentin diverses proposicions es considerarà únicament d’entre elles com a
oferta de referència la que sigui més baixa.
La baixa de referència (BR) es calcularà, amb caràcter general, com a la mitjana aritmètica de les
ofertes admeses al concurs, llevat de les dues ofertes més altes i les dues més baixes que no es
tindran en compte pel càlcul.
Quan el nombre d’ofertes admeses al concurs sigui igual o inferior a deu (10), per calcular la
mitjana no es tindran en compte l’oferta més alta ni l’oferta més baixa. Quan el nombre
d’ofertes admeses al concurs sigui igual o inferior a cinc (5), per calcular l’esmentada mitjana es
tindran en compte totes les ofertes admeses.
Es consideraran com a ofertes presumptament desproporcionades les que compleixin:
Bi > BR + 5 punts percentuals
Quan el nombre d’ofertes admeses al concurs (n) sigui igual o inferior a tres (3), es consideraran
com a ofertes presumptament desproporcionades les que compleixin:
Bi > BR + 8 punts percentuals

si n ≤ 3

Si s’identifica una determinada oferta econòmica com a presumptament desproporcionada, la
Mesa de Contractació sol∙licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les
justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, el
que haurà de complimentar‐se davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal
efecte. Un cop rebuda la informació i les justificacions sol∙licitades la Mesa de Contractació
acordarà la seva admissió o exclusió. Cas que l’adjudicació recaigui en una oferta econòmica
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inicialment considerada com a presumptament temerària o desproporcionada s’exigirà una
garantia definitiva pel doble del percentatge establert en aquests plecs

I.

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals

Si s’identifica una determinada oferta econòmica com a presumptament desproporcionada, la
Mesa de Contractació sol∙licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les
justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, el
que haurà de complimentar‐se davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal
efecte. Un cop rebuda la informació i les justificacions sol∙licitades la Mesa de Contractació
acordarà la seva admissió o exclusió. Cas que l’adjudicació recaigui en una oferta econòmica
inicialment considerada com a presumptament temerària o desproporcionada s’exigirà una
garantia definitiva pel doble del percentatge establert en aquests plecs.

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries
K. Garantia provisional
Sí:

No: X

L. Garantia definitiva
Sí: X

No:

Import: 6.000€
Forma de constitució: segons opcions previstes en la llei LCSP o retenció en preu
M. Condicions especials d’execució
Tenen, amb caràcter d’obligació no essencial del contracte, la consideració de
condicions especials d’execució de tipus social /laboral:







Que el personal laboral fixe contractat o subcontractat sigui com a mínim del
20% en relació a la totalitat dels treballadors del servei
Que el nombre de treballadors discapacitats en la plantilla del licitador no sigui
inferior al 2% o acollir-se a les mesures alternatives previstes legalment.
Que es promogui la contractació de persones amb dificultats d’inserció en el
mercat laboral i/o amb risc d’exclusió social i/o per combatre l’atur juvenil.
Que s’apliquin mesures per eliminar la desigualtat entre homes I dones en el
mercat laboral.
Que es dugui a terme formació en el lloc de treball relacionada amb els serveis
que es prestin.
Que es garanteixi la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball adoptant
mesures per reduir la sinistralitat i el compliment dels convenis sectorials i

9

P

territorials aplicables.
Tindran, amb caràcter d’obligació no essencial del contracte, la consideració de
condicions especials d’execució de tipus mediambiental:




Que s’apliquin mesures de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle
Que s’apliquin mesures de gestió sostenible de l’aigua
Que s’apliquin mesures d’autoconsum d’energies renovables

CIMALSA podrà fer les comprovacions oportunes del compliment d’aquestes
condicions, sense més limitacions que les legals.
En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen com
a tal en el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació.
N. Modificació del contracte prevista
O. Cessió del contracte
Sí:

No: X

P. Subcontractació
Totes les tasques a executar son de confiança I cal establir una coordinació directe amb
el contractista I per això no es permet la subcontractació.
Q. Revisió de preus
Sí:

No: X

R. Termini de garantia
Sí:X

No:

Termini: 1 any
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No es repercuteixen
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T. Programa de treball
Sí: X

No:

U. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
Departament de Consultoria de Cimalsa.
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