Informe justificatiu sobre la necessitat de contractar
Contracte de serveis
Títol: Servei de neteja dels ports de la Zona Portuària Nord
Necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.
Amb la contractació d’un servei de neteja als ports de la Zona Portuària Nord es pretén
que els ports es mantinguin en un perfecte estat de neteja, realitzant el buidatge de
papereres, l’escombrada dels vials i dels molls, l’eliminació d’herbes i la retirada
periòdica de residus voluminosos. Per realitzar aquestes tasques, s’utilitzaran
productes de neteja no perjudicials per al medi ambient i maquinària eficient
energèticament.
El contracte es dividirà en els 7 lots següents, i el licitador podrà presentar-se per 1 o
diversos lots:
LOT núm. 1: Servei de neteja del port de Llançà
LOT núm. 2: Servei de neteja del port de El Port de la Selva
LOT núm. 3: Servei de neteja del port de Roses
LOT núm. 4: Servei de neteja del port de l’Escala
LOT núm. 5: Servei de neteja del port de l’Estartit
LOT núm. 6: Servei de neteja del port de Sant Feliu de Guíxols
LOT núm. 7: Servei de neteja del port de Blanes
Codificació CPA i CPV
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de 28 de novembre de 2007 que
modifica el Reglament (CE) no 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel
qual s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17
/ CE i 2004/18 / CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels
contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV es proposa que el CPV sigui:
90000000-7: Serveis de clavegueram, brossa, neteja i medi ambient
Justificació de l’elecció del procediment
Es proposa tramitar l’expedient pel procediment obert.
Termini de la prestació del servei
La durada d’aquest contracte serà de 5 anys. A partir de l’1 de gener de 2020 fins el 31
de desembre de 2024.
Determinació del preu del contracte
El preu del contracte és el d’adjudicació, d’acord amb l’oferta econòmica efectuada pel
licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegirà l’IVA corresponent.
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Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació (arts. 100 i 101 LCSP)
El valor estimat del contracte és de 1.301.000,00 € per 5 anys de servei, essent l’IVA
d’un 10% (130.100,00 €).
El pressupost del contracte, tenint en compte tots els lots és de 1.431.100,00 €, per 5
anys de servei.
LOT núm. 1: Servei de neteja del port de Llançà.

Cost de personal
(costos salaris i seguretat social)
Costos operatius
(eines, vestuari i lloguer de material)
Costos d’explotació
(despeses generals i benefici industrial)
COST TOTAL (sense IVA)
IVA (10 % s/base imposable)
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

Import anual

Import per
5 anys

18.206,81 €

91.034,05 €

3.370,00 €

16.850,00 €

2.123,19 €

6.369,57 €

23.700,00 €
2.370,00 €
26.070,00 €

118.500,00 €
11.850,00 €
130.350,00 €

Import anual

Import per
5 anys

32.692,26 €

163.461,30 €

4.085,00 €

20.425,00 €

3.422,74 €

17.113,70 €

40.200,00 €
4.020,00 €
44.220,00 €

201.000,00 €
20.100,00 €
221.100,00 €

Import anual

Import per
5 anys

32.692,26 €

163.461,30 €

6.416,80 €

32.084,00 €

3.590,94 €

17.954,70 €

42.700,00 €
4.270,00 €
46.970,00 €

213.500,00 €
21.350,00 €
234.850,00 €

LOT núm. 2: Servei de neteja del port de Port de la Selva:

Cost de personal
(costos salaris i seguretat social)
Costos operatius
(eines, vestuari i lloguer de material)
Costos d’explotació
(despeses generals i benefici industrial)
COST TOTAL (sense IVA)
IVA (10 % s/base imposable)
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

LOT núm. 3: Servei de neteja del port de Roses:

Cost de personal
(costos salaris i seguretat social)
Costos operatius
(eines, taxa abocador, vestuari i lloguer de maquinària)
Costos d’explotació
(despeses generals i benefici industrial)
COST TOTAL (sense IVA)
IVA (10 % s/base imposable)
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)
Oficines del port, s/n
17230 Palamós
Tel 972 31 45 25
Fax 972 31 73 10
ports.gencat.cat

LOT núm. 4: Servei de neteja del port de l’Escala:

Cost de personal
(costos salaris i seguretat social)
Costos operatius
(eines, taxa abocador, vestuari i lloguer de maquinària)
Costos d’explotació
(despeses generals i benefici industrial)
COST TOTAL (sense IVA)
IVA (10 % s/base imposable)
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

Import anual

Import per
5 anys

35.323,29 €

176.616,45 €

4.800,00 €

24.000,00 €

2.806,73 €

14.033,65 €

42.900,00 €
4.290,00 €
47.190,00 €

214.500,00 €
21.450,00 €
235.950,00 €

Import anual

Import per
5 anys

21.534,34 €

107.671,70 €

4.821,14 €

24.105,70 €

2.444,52 €

12.222,60 €

28.800,00 €
2.880,00 €
31.680,00 €

144.000,00 €
14.400,00 €
158.400,00 €

LOT núm. 5: Servei de neteja del port de l’Estartit:

Cost de personal
(costos salaris i seguretat social)
Costos operatius
(eines, taxa abocador, vestuari i lloguer de maquinària)
Costos d’explotació
(despeses generals i benefici industrial)
COST TOTAL (sense IVA)
IVA (10 % s/base imposable)
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

LOT núm. 6: Servei de neteja del port de Sant Feliu de Guíxols:

Cost de personal
(costos salaris i seguretat social)
Costos operatius
(eines, taxa abocador, vestuari i lloguer de maquinària)
Costos d’explotació
(despeses generals i benefici industrial)
COST TOTAL (sense IVA)
IVA (10 % s/base imposable)
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

Oficines del port, s/n
17230 Palamós
Tel 972 31 45 25
Fax 972 31 73 10
ports.gencat.cat

Import anual

Import per
5 anys

32.318,09 €

161.590,45 €

2.762,62 €

13.813,10 €

4.219,29 €

21.096,45 €

39.300,00 €
3.930,00 €
43.230,00 €

196.500,00 €
19.650,00 €
216.150,00 €

LOT núm. 7: Servei de neteja del port de Blanes:

Cost de personal
(costos salaris i seguretat social)
Costos operatius
(eines, taxa abocador, vestuari i lloguer de maquinària)
Costos d’explotació
(despeses generals i benefici industrial)
COST TOTAL (sense IVA)
IVA (10 % s/base imposable)
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

Import anual

Import per
5 anys

35.638,63 €

178.193,15 €

3.421,14 €

17.105,70 €

3.540,23 €

17.521,15 €

42.600,00 €
4.260,00 €
46.860,00 €

213.000,00 €
21.300,00 €
234.300,00 €

Solvència tècnica/Classificació empresarial a requerir
D’acord amb l’article 77 de la LCSP es proposa requerir als licitadors la classificació
empresarial següent:
Grup: Grup U (serveis generals)
Subgrup: 1 (serveis de neteja)
Categoria: 1
Documentació tècnica a presentar:
La documentació a incloure en el sobre B serà tota aquella documentació relacionada
amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, i concretament s’inclourà la
següent:
- Metodologia de treball: descripció dels serveis a portar a terme per a la
realització del contracte
- Resolució d’incidències
És causa d’exclusió del Lot que correspongui la no presentació d’algun dels apartats
aplicables, integrants de l’oferta tècnica considerant-se a tal efecte l’oferta com
incomplerta. En el supòsit que sí que es presentessin els apartats però de forma
parcial, la Mesa de Contractació analitzarà la viabilitat de l’oferta del Lot amb aquesta
omissió parcial de documentació i, en el seu cas, si es considera que l’omissió no és
essencial valorarà l’oferta del Lot amb aquella documentació presentada.
Criteris d’adjudicació
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. El criteris econòmics poden
representar un màxim de 50 punts, i els relacionats amb la qualitat dels treballs, 50
punts.
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A) La puntuació màxima de la proposició econòmica (avaluables automàticament)
serà de 50 punts, en base a les fórmules següents:
Oferta econòmica ........................................... 0 a 50 punts

On
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=50
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
Els criteris per a la valoració dels apartats amb judici de valor seran els següents:
1.- Metodologia de treball: La puntuació màxima serà de 40 punts, i es valorarà la relació
i la descripció dels serveis a portar a terme per a la realització del contracte. La
puntuació s’atorgarà d’acord amb els criteris següents:
Horari de treball del operari de neteja: 20 punts
Servei de retirada de voluminosos: 10 punts
Servei de neteja mecànica i neteja de contenidors (si escau): 4 punts
Detallar els possibles destins dels residus voluminosos retirats i compromís de
presentació de fulls de seguiment i/o albarans d’entrada als abocadors: 3 punts
- Ús de productes biodegradables per a la neteja (entrega de fitxes tècniques) i de
maquinària eficient (entrega de certificats): 3 punts
-

2.- Capacitat de resolució d’incidències: La puntuació màxima serà de 10 punts.
- Atribuïdes a l’empresa adjudicatària: En cas de no presentació del personal,
d’avaria d’equips: 5 punts
- No atribuïdes a l’empresa adjudicatària: Neteges derivades de vessaments de
contaminant a l’aigua, d’emergències: 5 punts
Puntuació mínima a assolir per a continuar el procediment:
Es proposa que els licitadors obtinguin un mínim de 25 dels 50 punts totals.
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Subcontractació:
D’acord amb l’article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, l’adjudicatari tindrà l’obligació de subrogar-ne com a ocupador en la relació
laborable següent:
PORT DE LLANÇÀ
Categoria professional: Peó de neteja
Data d’incorporació a l’empresa: 1 d’octubre de 2017
Tipus de contracte: Obra o servei a temps complet
Categoria professional: Peó
Data d’incorporació a l’empresa: 4 de juny de 2007
Tipus de contracte: Fix discontinu (temporada d’estiu)
PORT DE EL PORT DE LA SELVA
Categoria professional: Peó de neteja
Data d’incorporació a l’empresa: 1 d’octubre de 2017
Tipus de contracte: Obra o servei a temps complet (501)
PORT DE ROSES
Categoria professional: Peó dia
Data d’incorporació a l’empresa: 1 de maig de 2014
Tipus de contracte: Indefinit a temps complet
PORT DE L’ESCALA
Categoria professional: Peó dia
Data d’incorporació a l’empresa: 28 de novembre de 2006
Tipus de contracte: Indefinit
PORT DE L’ESTARTIT
Categoria professional: Peó de neteja
Data d’incorporació a l’empresa: 1 de febrer de 2014
Tipus de contracte: Temporal a temps parcial
PORT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Categoria professional: Peó
Data d’incorporació a l’empresa: 23 de juliol de 2015
Tipus de contracte: Indefinit a temps parcial
PORT DE BLANES
Categoria professional: Peó de neteja
Data d’incorporació a l’empresa: 28 de febrer de 1994
Tipus de contracte: Indefinit a temps complet
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Condicions d’execució
1. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS
Obligació essencial (SI)
- L’empresa es compromet a cobrir el servei de neteja dels ports amb el mitjà
humà degudament format i amb l’uniforme d’empresa i mitjans materials, per a
l’exercici de les funcions objecte d’aquest contracte.
2. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Obligació essencial (SI)
-

-

Dur a terme les tasques de recollida selectiva tant per fraccions reciclables com
per aquells residus perillosos que disposen de contenidors específics.
Assegurar que els residus són recollits i gestionats, respectivament, per
transportistes i gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya i
garantir-ne la traçabilitat amb l’emissió de fulls de seguiment i la signatura de
contractes de gestió i notificacions prèvies si escau.
Garantir la seguretat i protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

3. ALTRES OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
-

En cap cas el servei haurà de trobar-se en descobert durant l’execució del
contracte.

Conclusió
Vist això, i d’acord amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, aquesta Zona Portuària proposa que s’iniciï la tramitació
per a l’adjudicació del contracte del Servei de neteja dels ports de la Zona Portuària
Nord pel procediment obert, en virtut del que s’ha exposat anteriorment.
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