ANUNCI
de Ports de la Generalitat pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis (exp. PORT-201900014).
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ports de la Generalitat
b) Obtenció de la documentació informació:
1. Domicili:
2. C/ Doctor Roux, 59-61, entresol 08017 Barcelona
3. Telèfon: 932060930
4. Fax: 932060931
5. Correu electrònic: ports.generalitat@gencat.cat
c) Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/pg
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Núm. d’expedient: PORT201900014
2. Objecte del contracte:
a) Descripció: Auditoria financera sobre els comptes anuals de Ports de la Generalitat.
b) Divisió en lots: No
c) Termini de durada: El termini s’establirà amb vigència des del dia 1 d’octubre de 2019 o des de la
data de signatura del contracte si aquesta data fos posterior, i fins al 30 de setembre de 2022,
prorrogable per 1 any més, fins el 30 de setembre de 2023.
d) Establiment d’un Acord Marc: No
e) Codi CPV: 79212100-4 Serveis d’auditoria financera.
f) Codi NUTS: ES511
3. Tramitació i procediment:
a) Tipus: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
d) S’aplica un acord marc: no
e) S’aplica subhasta electrònica: No.
4. Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 49.407,60 euros, IVA no inclòs (per 4 anys)
b) Pressupost de licitació:44.837,39€, IVA inclòs, per 3 anualitats:
Any
2019
2020
2021
2022
Pressupost licitació

Import
12.351,90
12.351,90
12.351,90
37.055,70

5. Admissió de variants: No
6. Garanties exigides:
a) Provisional: No es requereix.
b) Definitiva: 5 % del pressupost d’adjudicació, IVA exclòs.

Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel 93 206 09 30
Fax 93 206 09 31
ports.generalitat@gencat.cat
ports.gencat.cat

IVA
2.593,89
2.593,89
2.593,89
7.781,97 €

Total
14.945,79
14.945,79
14.945,79
44.837,39 €

7. Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica:
Article 87 LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major volum de negoci
dels darrers tres anys per un import igual o superior de 74.111,40 euros, quantitat que com a màxim
suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant l’aportació dels comptes
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en aquest registre, i en cas
contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits
al Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Solvència tècnica:
D’acord amb l’article 90.1b) de la LCSP, i l’article 67.7b) del seu reglament, es proposa requerir als
licitadors la següent solvència tècnica següent:
1) Empreses especialitzades en l’àmbit de l’auditoria en el sector públic (art. 90.1a) LCSP). La forma
de garantir que les empreses tenen el perfil requerit és a través de la demostració d’haver disposat, en
el passat, de contractes similars a l’objecte del contracte (auditoria en el sector públic). L’acreditació
s’ha d’efectuar mitjançant la relació dels principals serveis efectuats en els tres últims anys, de la
mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat
dels quals l’any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte
i un mínim de 3 auditories en el sector públic en un dels 3 anys.
2) Indicació del personal tècnic que participarà en el contracte i de les seves titulacions acadèmiques i
professionals. L’equip de treball necessari per a desenvolupar el servei contractat estarà integrat per
experts que disposin d’experiència, de forma que quedi acreditada la seva capacitat per desenvoluparla i serà com a mínim, un equip format per:
•
•
•
•

Un/a soci/sòcia auditor/a ROAC.
Un/a gerent/cap d’equip
Un/a tècnic/a avançat/da.
Un/a tècnic/a ajudant/ta.

Un/a soci/sòcia auditor/a: ha de tenir una experiència mínima de 10 anys en treballs d’auditoria de
comptes anuals, i haver realitzat almenys 3 auditories de comptes anuals en l’àmbit del sector públic
en un dels 3 últims anys previs al contracte, i estar degudament inscrit/a en el Registre Oficial d’Auditoris
de Comptes (ROAC). Aquestes circumstàncies s’acreditaran mitjançant el currículum professional, una
declaració jurada que les dades que es fan constar són verídiques i el certificat d’inscripció en el ROAC.
Un/a gerent/cap d’equip: ha de tenir una experiència mínima de 5 anys en treballs d’auditoria de
comptes anuals, haver realitzat almenys 3 auditories de comptes anuals en l’àmbit del sector públic en
un dels 3 últims anys previs al contracte. Aquestes circumstàncies s’acreditaran mitjançant el currículum
professional, una declaració jurada que les dades que es fan constar són verídiques.
Un/a tècnic/a avançat/da: haurà de tenir la titulació superior en ciències econòmiques, una experiència
mínima de 3 anys en treballs d’auditoria de comptes anuals i haver realitzat almenys 1 auditoria de
comptes anuals en l’àmbit del sector públic en un dels 3 últims anys previs al contracte. Aquestes
circumstàncies s’acreditaran mitjançant el currículum professional i una declaració jurada que les dades
que es fan constar són verídiques.
Un/a ajudant/ta: haurà de tenir la titulació superior en ciències econòmiques i una experiència mínima
d’1 any en treballs d’auditoria de comptes anuals. Aquestes circumstàncies s’acreditaran mitjançant el
currículum professional i una declaració jurada que les dades que es fan constar són verídiques.
Notes sobre l’acreditació de la solvència:

1. Es considerarà titulació superior en ciències econòmiques a: Llicenciatura/Estudi de Grau en
Administració i Direcció d’Empreses; Llicenciatura/Estudi de Grau en Economia; Llicenciatura en
Ciències Econòmiques i Empresarials o qualsevol altra llicenciatura o estudi de grau emès per les
Facultats d’Economia i Empresa amb efectes habilitats per a l’exercici de la professió d’Economista.
L’equip de treball no podrà ser modificat en el transcurs dels treballs sense el consentiment de la
responsable de l’Àrea economicofinancera.
La solvència requerida, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del contracte, i
per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.
8. Criteris d’adjudicació: es troben detallats en l’apartat O del quadre de característiques del PCAP i es
distribuiran de la següent manera:
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu
amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a la LCSP.
La puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i avaluables
automàticament) és de 100 punts. Els criteris avaluables mitjançant judici de valor poden representar
un màxim de 50 punts, i els avaluables automàticament, 50 punts.
Criteris de valoració avaluables en funció d’un judici de valor (Sobre B)
La puntuació màxima de les proposicions tècniques (avaluables mitjançant judici de valor) serà de 50
punts, en base als criteris següents:
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 50 punts al
licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta.
Puntuació tècnica final v = 50 * Puntuació tècnica inicial/Puntuació tècnica Màxima
a) Proposta tècnica: La puntuació màxima serà de 48 punts, i es valorarà la relació i la descripció dels
serveis a portar a terme per a la realització del contracte, d’acord amb les especificitats següents:
a.1) Fase de planificació de l’auditoria, la determinació dels objectius generals d’auditoria, l’aplicació
de procediments analítics, l’avaluació dels circuits de control intern i la determinació de les àrees
de risc ........................................................................................................................fins a 15 punts.
a.2) Fase d’obtenció d’evidències, la descripció del naturalesa de les evidències suficients, els
procediments
per
obtenir-les,
i
els
criteris
de
selecció
de
mostres......................................................................................................................fins a 15 punts.
a.3) Fase de conclusions, tancament de l’auditoria i emissió de l’informe, els processos implantats
pels
empresaris
relatius
a
la
supervisió
del
treball
i
al
control
de
qualitat.......................................................................................................................fins a 10 punts.
a.4) Descripció del calendari d’actuacions. En el calendari s’haurà de detallar la dedicació dels
membres de l’equip de treball en relació amb les fases (planificació, obtenció d’evidències i
conclusions), per persona i setmana, indicant la dedicació de cadascuna de les persones (en hores)
....................................................................................................................................fins a 5 punts.
a.5) La descripció del desenvolupament del treball incloent la descripció de les tasques a realitzar
per cadascun dels membres de l’equip, en cadascuna de les 3 fases (planificació, obtenció
d’evidències i conclusions) .........................................................................................fins a 3 punts.
b) Foment de la formació de nous graduats mitjançant contractes de pràctiques: es valorarà la
incorporació a l’equip d’una persona més, amb el perfil indicat, a compte de l’empresa auditora:
màxim 2 punts.
Criteris de valoració avaluables automàticament (Sobre C)
a) La puntuació màxima de la proposició econòmica (avaluables automàticament) serà de 40 punts,
en base a les fórmules següents:

Oferta econòmica ........................................... 0 a 40 punts
𝑃𝑣 = 1 −
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Pv = Puntuació econòmica de l’oferta v
Ov = oferta a valorar
O m = Oferta mínima
IL = import de licitació
M= factor de modulació, M=1
P = puntuació econòmica P=40
b) Qualificació i experiència del personal que executarà el contracte, la puntuació màxima serà de 8
punts. Es valorarà la millora en la qualitat tècnica del personal que sigui superior a l’acreditació
mínima requerida com a solvència tècnica, en base a la següent distribució:
b.1) Si les titulacions del tècnic avançat/da i del tècnic/a ajudant, inclouen un doctorat o màster en
temes relacionats amb l’auditoria (per exemple, auditoria financera, fiscal, comptabilitat) s’atorgarà
1 punt per a cada persona.
En cas que la titulació del màster sigui específic en auditoria del sector públic la puntuació serà
valorada en 0,5 punts addicionals ..............................................................................màxim 3 punts.
b.2) Si el soci/sòcia auditor/a i el/la cap d’equip (gerent) disposen d’una titulació específica
corresponent a un màster o postgrau en auditoria pública, s’atorgarà 0,25 punts per
persona...................................................................................................................màxim 0,5 punts.
b.3) En el cas que els membres de l’equip de treball proposat acrediti la realització d’un número
d’auditories del sector públic superior al mínim requerit en un dels 3 últims anys previs al contracte,
s’atorgarà un màxim de 4,5 punts d’acord amb la següent distribució:
Si el soci/sòcia auditor/a:
• Si ha realitzat més de 5 auditories en el sector públic ..............1 punt.
• Si ha realitzat de 3 a 5 auditories en el sector públic ............0,5 punts.
Si el/ la cap d’equip (gerent)
• Si ha realitzat més de 5 auditories en el sector públic ..............1 punt.
• Si ha realitzat de 3 a 5 auditories en el sector públic ............0,5 punts.
Si el/la tècnic/a avançat/da:
• Si ha realitzat més de 1 auditoria en el sector públic ................1 punt.
Si el/la ajudant/a:
• Si ha realitzat alguna auditoria en el sector públic .....................1,5 punt.
c) Estabilitat en l’ocupació de les persones treballadores que executaran el contracte: es valorarà amb
una ponderació màxima de 2 punts, l’estabilitat laboral dels membres de l’equip de treball que
executarà el contracte d’acord amb la configuració mínima indicada la solvència tècnica requerida
en el PCA. L’empresa ha de declarar, respecte de cada persona, el nombre de dies treballats amb
l’empresa amb la mateixa modalitat de contracte de treball indefinit en els darrers vint-i-quatre
mesos anteriors a la data de finalització del termini de presentació de proposicions.
L’empresa que, segons la informació que faciliti, sumi més dies amb contractació estable de les
persones treballadores requerides com a mínim en el plec de prescripcions tècniques (PPT) rebrà
la màxima puntuació.
La resta es valoraran d’acord amb la següent fórmula:

Valoració =

2 x dies contractació indefinida empresa a valorar

dies de contractació indefinida de l′ empresa que ha obtingut la màxima valoració

El nombre mínim de dies total en contractació indefinida de l’equip mínim establert en la solvència
tècnica requerida en el PCA a partir del qual s’atorgarà la puntuació és de 1.460 dies.
10. Adscripció o dedicació de mitjans personals o materials a l’execució del contracte
1. Adscripció de mitjans humans
Obligació essencial: SI
L’equip de treball necessari per a desenvolupar el servei contractat, estarà integrat per experts que
disposin d’experiència, de forma que quedi acreditada la seva capacitat per desenvolupar-la i serà com
a mínim, un equip format per:
•
•
•
•

Un/a soci/sòcia auditor/a ROAC.
Un/a gerent/cap d’equip
Un/a tècnic/a avançat/da.
Un/a tècnic/a ajudant/ta.

Un/a soci/sòcia auditor/a: ha de tenir una experiència mínima de 10 anys en treballs d’auditoria de
comptes anuals, haver realitzat almenys 10 auditories de comptes anuals en l’àmbit del sector públic i
estar degudament inscrit/a en el Registre Oficial d’Auditoris de Comptes (ROAC) durant un període
mínim de tres anys previs al contracte. Aquestes circumstàncies s’acreditaran mitjançant el currículum
professional, una declaració jurada que les dades que es fan constar són verídiques i el certificat
d’inscripció en el ROAC.
Un/a gerent/cap d’equip: ha de tenir una experiència mínima de 5 anys en treballs d’auditoria de
comptes anuals, haver realitzat almenys 10 auditories en l’àmbit del sector públic. Aquestes
circumstàncies s’acreditaran mitjançant el currículum professional, una declaració jurada que les dades
que es fan constar són verídiques.
Un/a tècnic/a avançat/da: haurà de tenir la titulació superior en ciències econòmiques, una experiència
mínima de 3 anys en treballs d’auditoria de comptes anuals i haver realitzat almenys 5 auditories en
l’àmbit del sector públic. Aquestes circumstàncies s’acreditaran mitjançant el currículum professional i
una declaració jurada que les dades que es fan constar són verídiques.
Un/a ajudant/ta: haurà de tenir la titulació superior en ciències econòmiques i una experiència mínima
d’1 any en treballs d’auditoria de comptes anuals. Aquestes circumstàncies s’acreditaran mitjançant el
currículum professional i una declaració jurada que les dades que es fan constar són verídiques.
L’equip de treball no podrà ser modificat en el transcurs dels treballs sense el consentiment de la
responsable de l’Àrea economicofinancera.
11. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: Dia: 13 de maig de 2019 Hora: 13:00 hores.
b) Adreça a la que s’han de trametre les ofertes: La presentació es farà electrònicament mitjançat
l’aplicació de “Sobre digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/pg.
c) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des de la data
d’obertura de les proposicions del sobre C.
12. Obertura de proposicions amb criteris d’adjudicació sotmesos a fórmules o d’apreciació automàtica:
a) Lloc: a la seu de Ports de la Generalitat. C/ Doctor Roux, 59-61, 08017 Barcelona.
b) Data: 11 de juny de 2019.
c) Hora: 10:00 hores.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura de les proposicions és públic i la durà
a terme la mesa de contractació de Ports de la Generalitat.

13. Llengua o llengües en que s’han de redactar les ofertes o les sol·licituds de participació: català o
castellà.
14. Ús de mitjans electrònics:
a) S’accepta la presentació electrònica d’ofertes.
b) S’utilitza la facturació i pagament electrònic.
15. Règim de recursos:
Els actes que es dictin en el present procediment de licitació podran impugnar-se en via administrativa
de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques; així com en la Llei 29/1998, de 13 d juliol, reguladora de a Jurisdicció
contenciosa- administrativa, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de la LCSP.
16. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea: No.
17. Despeses de publicitat: no hi ha.
18. Aplicació de l’Acord de Contractació Pública al contracte: Si.
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