Exp CO 18/2021

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

Informe justificatiu de la necessitat i la idoneïtat de contractar, mitjançant contracte de serveis
d'auditoria dels comptes anuals de la societat SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, S.A. i
d’elaboració d’informe de revisió de procediments acordats (Exp CO 18/2021)
De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
s’informa el següent:
1. Objecte del contracte

L’objecte del contracte es basa en allò establert en l’art 4.1 i ss de la Llei 22/2015, de 20 de juliol,
d’Auditories de Comptes. Respecte a l’ auditoria de comptes anuals ha de consistir en verificar els
comptes a l'efecte de dictaminar si expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels resultats de l'entitat auditada, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulti
de aplicació.
L’informe d’auditoria dels comptes anuals, és un document mercantil que haurà d’incloure com a
mínim el contingut que estableix l’art 5 de la Llei 22/2015.
Així mateix, comprendrà la verificació de l'informe de gestió que, si s'escau, acompanyi als comptes
anuals, per tal de dictaminar sobre la seva concordança amb aquests comptes anuals i si el seu
contingut és conforme amb el que estableix la normativa d'aplicació.
També serà objecte del contracte l’emissió de l’informe sobre procediments acordats relatius a
determinats aspectes del compte de pèrdues i guanys del període comprès entre l’1 de novembre
de 2020 i 31 d’octubre de 2021, i els 2 exercicis successius. Més l’elaboració d’informe de revisió
de procediments acordats, tal i com s’estableix de manera detallada en el Plec de prescripcions
tècniques.
Les especificacions tècniques es descriuen en el Plec de prescripcions tècniques.
2. Necessitats que motiven l’objecte del contracte
Les necessitats que motiven el contracte són el compliment de la normativa. Tal i com s’estableix a l’art. 263
del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital
(TRLSC), els comptes anuals i l’informe de gestió, hauran de ser revisats per una persona auditora de
comptes.
3. Preu del contracte/pressupost base de licitació

L'import de licitació màxim per a cada anualitat serà de 12.500 euros més IVA corresponent vigent
en el moment de la facturació, per tant el pressupost màxim de licitació per les 3 anualitats serà de
37.500 euros més IVA, que fan un total de 45.375 euros. No seran admeses ofertes superiors a
aquest import.
4. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de 37.500 euros.
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5. Aplicació pressupostària
El càrrec de la despesa plurianual s’aplicarà al pressupost de despeses de SECOMSA per a l’any 2022 i
següents.
6. Termini d’execució del contracte

La contractació dels treballs d'auditoria tindrà una durada de 3 anys que es correspondran als
exercicis 2021, 2022 i 2023 i que es realitzaran durant els anys 2022, 2023 i 2024 respectivament.
7. Elecció del procediment de licitació
La tramitació es realitzarà de forma ordinària, mitjançant procediment obert simplificat, no subjecte a regulació
harmonitzada.
S’atorgarà un termini que no podrà ser inferior a 10 dies hàbils per a la presentació d’ofertes, a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.
8. Selecció d’empreses. Concreció dels requisits de solvència
8.a) Requisits de solvència econòmica i financera
- Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, en qualsevol dels tres (3) últims anys que
sigui igual o superi una vegada i mitja el valor estimat del contracte. Valor mínim exigit: 56.250 euros en un
dels tres últims anys.

- Disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import no inferior a 300.000
euros vigent durant tot el contracte.
8.b) Requisits de solvència tècnica i/o professional per a contractes de serveis
- Relació dels principals serveis efectuats en auditories de comptes anuals de societats mercantils públiques
durant els tres últims anys, indicant-ne l’any de realització.
S’ha d’acreditar un mínim de 3 treballs d’auditoria de comptes amb un mínim de tres empreses del sector
públic sotmeses al PGCE, efectuats durant els últims 3 anys, indicant import, dates i descripció.

Els serveis o treballs efectuats es podran acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de
l’empresari, que aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat
competent.
- Tant si es tracta de persones físiques com jurídiques, els licitadors hauran d’acreditar trobar-se inscrits al
Registre Oficial d’Auditors de Comptes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).
9. Subcontractació
No es permet la subcontractació
10. Selecció d’ofertes: criteris de valoració (oferta econòmicament més avantatjosa relació
qualitat/preu)
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Criteris objectius de valoració automàtica o mitjanant formula matemàtica

a)

Proposta econòmica (màxim 75 punts)

L'oferta més econòmica que no s'hagi declarat com desproporcionada o anormal, rebrà la puntuació
màxima de 75 punts.
La resta d'ofertes que no s'hagi declarat com desproporcionada o temerària, rebran una puntuació
inversament proporcional a la de l'oferta més econòmica, d'acord amb el càlcul següent:

Puntuació de cada oferta

é

ò

Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’ha aplicaran els paràmetres objectius previstos
en l’article 85 del RGLCAP.

b) Titulació de l’equip de treball (25 punts)
Es valorarà amb un màxim de 25 punts la formació específica en sector públic que disposin els membres
de l’equip proposat i adscrit al servei en cas de ser adjudicatari, d’acord amb els següents criteris:
-

Per cada màster o postgrau en auditoria pública: 4 punts
Per cada títol addicional específic en comptabilitat: 2 punts

11. Supòsits de modificació del contracte
Només permet modificació de contracte per les causes taxades en l’art 205 LCSP.
12. Penalitats
Les previstes en l’article 192 a 202 LCSP
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