1. ANUNCI DE LICITACIÓ GENERAL ADAPTAT A L’ANNEX III (SECCIÓ 4) DE LA LLEI DE
CONTRACTES 9/2017.

1.- PODER ADJUDICADOR
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Administració Contractant: Ajuntament de Sabadell
Número d’Identificació: P0818600I
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Localitat: Sabadell

Adreça
d’internet
del
Perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDe
tail&idCap=28279948
Òrgan de contractació: Alcaldia-Presidència
Adreça de l’òrgan de contractació: Plaça Sant Roc, 1 planta baixa

2.- OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Servei Gestor que tramita l’expedient: Intervenció general
Persona/es de contacte per obtenció d’informació: Miquel Àngel Pérez / Jéssica Méndez
Telèfon: 93 745 31 07
Fax: Adreça de correu electrònic: intervencio@ajsabadell.cat

3.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tipus de contracte: serveis
Tramitació: ordinària
Motius d’utilització de la tramitació urgent: Procediment: Obert simplificat
Data d’aprovació de la licitació:25/06/2018
S’aplica subhasta electrònica: No
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No
Contracte reservat: No

4.- OBJECTE DEL CONTRACTE

a) Descripció de l’objecte: Contracte de serveis d’assistència tècnica per a la
col·laboració amb la Intervenció general per a desenvolupar el programa anual de
control Financer de 2018
b) Codi CPV: 79212000-3 (Serveis d’auditoria)
c) Codi NUTS: ES511
d) Lloc d’execució: Dependències dels diferents centres gestors de l’Ajuntament de Sabadell
5 .- DIVISIÓ EN LOTS
a)
b)
c)

d)

Divisió en lots: Si
Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: Descripció del lot i CPV de cada lot:
Lot 1 - Fiscalització Plena Posterior despeses capítols 2, 6, 7, 3, 9 i Control financer
subvencions (CPV 79212000-3)
Lot 2 – Fiscalització Plena posterior d’ingressos (CPV 79212000-3)
Lot 3 – Adaptació a la legalitat de la contractació administrativa i Contractació Menor 2018
(CPV 79212000-3)
Lot 4 – Operativa del registre comptable de factures en aplicació dels requeriments de la Llei
25/2013 de factura electrònica i auditoria de verificació d’obligacions derivades de despeses
sense imputació pressupostària en les empreses municipals no subjectes a auditoria de
comptes, d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 9/2013, de control del
deute comercial en el Sector Públic (CPV 79212000-3)
Possibilitat de presentar-se a un o més lots: No hi ha limitacions

e)

f)
g)
h)
i)

Limitació per l’adjudicació de lots: 1 lot per licitador. No pot adjudicar-se més d’un lot a cada
adjudicatari perquè l’execució del contracte de cada lot serà de manera paral·lela, ja que
s’haurà d’haver executat el contracte dins de la present anualitat.
S’adjudicarà primerament el Lot número 1, i l’adjudicatari del qual no podrà obtenir cap altre
adjudicació. I així es continuarà en els lots restants. De manera que aquests seran
adjudicataris a licitadors que no hagin resultat adjudicataris dels lots anteriors.
S’admet reserva de lots: No
Lots reservats a centres Especials de Treball: Lots reservats a empreses de inserció: Lots reservats a altres organitzacions: -

6.- ADMISSIÓ DE VARIANTS
a)
b)
c)

Admissió de variants: No
Elements: Condicions: -

7.- ACORDS MARC I SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Es tracta d’un acord marc o sistema dinàmic de contractació: No
Durada prevista: Justificació durada superior a 4 anys si s’escau: Nombre previst i freqüència dels contractes, si es coneix: Nombre màxim d’empreses que formaran part de l’acord marc: -

8.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ
a)
b)

Valor estimat del contracte (sense IVA): 70.404,40€
Import de licitació (IVA inclòs): 85.189,32€

9.- DURADA DEL CONTRACTE
a)
b)
c)
d)

Durada: 3 mesos
En cas de contractes periòdics indicació del calendari estimat: Inici previst: l’endemà de la formalització del contracte
Admissió de la/es pròrroga/gues i detall:-

10.- GARANTIES EXIGIDES
a)
b)
c)

Garantia provisional: NO
Garantia definitiva: SI (5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs). Admesa la constitució
mitjançant retenció preu
Justificació exigència en cas de contractes reservats: -

11.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA

a) Solvència econòmica:

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Criteri de selecció

Mitjà acreditació

a)

c)

Declaracio sobre el volumen anual de negocis
del licitador referit a l’any del major volum de
negoci dels tres últims conclosos
Volum anual de negocis import superior:
85.189,32€

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas
contrari, pels dipositats en el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el volum anual
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

Assegurança de responsabilitat civil per riscos Justificant existència assegurança
professionals per import: 100.000,00€

b) Solvència financera i tècnica:

SOLVÈNCIA TÈCNICA

a)

Criteri de selecció
Relació dels principals serveis o treballs
realitzats en els últims tres anys corresponents
a igual o similar naturalesa de l’objecte del
contracte. L’import anual acumulat en l’any de
major execució será igual o superior al 70% de
l’anualitat mitjana del contracte.

Mitjà acreditació
S’acreditarà mitjançant una relació dels
treballs. Es podrà requerir la presentació de
certificats expedits per l’òrgan competent si
es tracta d’una entitat pública, o un certificat
o declaració si el destinatari és un subjecte
privat. Aquests certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat compenent.
Per determinar la correspondència entre els
treballs acreditats i els que constitueixen
l’objecte del contracte s’atendrà al CPV.

e)

Titulacions acadèmiques i profesionals de
l’empresari i del personal directiu de l’empresa i,
en particular, el personal responsable de
l’execució del contracte (equip de treball)

Fotocòpia de les titulacions acadèmiques i
profesionals

c)__Classificació: No
d) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a
una professió determinada: -12.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES/ criteris d’adjudicació
a)
b)

Veure apartat “X” del quadre resum del contracte (annex I del PCAP)
Forma d’avaluació: (explicació de cada criteri per separat)

Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables mitjançant fórmula
Fórmula
(SOBRE 3)
1. Oferta Econòmica
Fórmula
2 Reunions de seguiment i control addicionals
Fórmula

Ponderació
50 punts
10 punts

3.

Experiència de l’equip de treball assignat a Fórmula
10 punts
l’execució del contracte
4. Millores de l’equip de treball en relació al mínim Fórmula
5 punts
exigit per l’execució del contracte
Criteris avaluables mitjançant judici de valor
Ponderació
(SOBRE 2)
1. Memòria descriptiva dels treballs a realitzar
15 punts
2. Anàlisi preliminar de riscos en l’execució del treball
10 punts
S’estableix un umbral mínim de puntuació del 50% en cadascú dels 2 criteris qualitatius per poder
superar la qualitat de la proposta tècnica en els criteris avaluables mitjançant judici de valor, en cas
contrari el licitador no podrà continuar en el procés selectiu.
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE 3):

Criteri 1. Oferta econòmica 50 punts
Descripció: Es valorarà l’oferta econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclós.
La fórmula a utilitzar és la següent: Puntuació Oferta = 50 X (preu oferta més baixa / preu de
l’oferta del licitador).
Criteri 2. Reunions de seguiment i control addicionals 10 punts
Descripció: Es ponderarà l’ampliació de més reunions de seguiment i control addicionals a les
exigides en el Plec de prescripcions tècniques ( mínim de 2 reunions amb el Gerent i/o qui
ostenti la direcció de l’auditoria) . S’assignaran 5 punts per cada reunió addicional fins a un
màxim de 10 punts.
Criteri 3. Experiència de l’equip de treball assignat al contracte

10 punts

Descripció: Es valorarà l’experiència de la totalitat dels membres de l’equip de treball assignat a
l’execució del contracte, de la següent manera:
De 3 a 5 anys 4 punts
Entre 5 i 8 anys 7 punts
Més de 8 anys 10 punts
Criteri 4. Millores de l’equip de treball en relació al mínim exigit

5 punts

Descripció: Es valorarà la incorporació a l’equip de treball mínim exigit als Plecs de
col·laboradors addicionals per l’execució del contracte, amb titulació de llicenciatura en dret o
informàtica , de la següent manera:
1 auditor addicional amb un mínim de 2 anys en firma d’auditoria 3 punts
1 assistent addicional amb mínim de 2 anys en firma d’auditoria 2 punts

Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE 2):

Criteri 1.Memòria descriptiva dels treballs a realitzar: màxim 15 punts amb 2
subcriteris:
A. Planificació i calendari d’execució dels treballs (cronograma) amb detall dels terminis
parcials de lliurament de documents.
Aquest aspecte es valorarà amb un
màxim de 7 punts.
B. Indicació del detall de cadascuna de les fases d’execució del treball i les activitats a
desenvolupar així com una descripció dels documents que es lliuraran a Intervenció general
en cada fase.
Aquest aspecte es valorarà amb un
màxim de 8 punts.
Criteri 2. Anàlisi preliminar de riscos en l’execució del treball amb suficient detall de
quins son els riscos estimats i dels controls a executar. Caldrà detallar amb precisió
aquelles proves a les quals es sotmetran tots els controls. Aquest criteri es valorarà
amb un màxim de 10 punts.
Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació: S’haurà d’adjuntar
a cada Lot que es presenti el licitador:
SOBRE 2: Presentació de cronograma identificatiu de la planificació del treball i detall de la
documentació que es lliurarà periòdicament a la Intervenció.
Presentació de document d’avaluació dels riscos estimats amb els controls proposats.
SOBRE 3: Document d’oferta econòmica segons model de l’Annex 4. Caldrà acreditar l’experiència
professional de l’equip de treball assignat al contracte mitjançant currículums signats per les persones
que l’empresa licitadora destinarà a l’execució del contracte amb el detall de les firmes d’auditoria on
hagin prestat serveis, adjuntant titulacions i vinculació professional a l’empresa licitadora. Així com
també del personal addicional que vulgui incorporar d’acord amb el que preveu el criteri 4.

c) Condicions particulars per l’execució del contracte:
Els licitadors adjudicataris de cada lot en què es divideix aquest contracte s’hauran de comprometre a
complir rigurosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social, i específicament, a no fer cap
operació financera contraria a la normativa tributària en paisos que no tinguin normativa sobre control
de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
13.- PRESENTACIÓ D’OFERTES

a) Termini de presentació d’ofertes: 7 de setembre de 2018 (inclòs)
b) Lloc de presentació presencial: Registre Central de l’Ajuntament de Sabadell (C/ Indústria,
núm. 10, 08201 Sabadell)

c)
d)
e)
f)

S’admet presentació electrònica: No
S’utilitzen comandes electròniques: No
S’accepta facturació electrònica: SI
S’utilitza pagament electrònic: SI

14.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a) Òrgan competent en els procediments de recurs: Reposició davant el mateix òrgan
de contractació o contenciós administratiu davant els jutjats d’aquest ordre; contra els actes
de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació.

b)

Termini de presentació del recurs: un mes el recurs de reposició i el recurs d’alçada; dos

a)
b)
c)
d)

Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Intervenció general
Telèfon: 93 745 31 07
Fax:
Adreça de correu electrònic: intervencio@ajsabadell.cat

mesos el recurs contenciós administratiu.

15.- PUBLICITAT
a)

Perfil del contractant

16.- ALTRES INFORMACIONS

Sabadell, 11 de juliol

de 2018

L’Alcalde
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Serracant Camps
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