Expedient: 351/2018 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS
Assumpte: Memòria justificativa de contractació
A.PODER ADJUDICADOR
Administració contactant: Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana
Òrgan de contractació: Presidència
Àrea/Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte (art. 62 LCSP):
Gerència
Data de resolució inici expedient de contractació:
Adreces electròniques perfil del contractant (Inserit en la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=3060713
Petició informació complementaria, dubtes, preguntes: A la mateixa adreça anterior.
B. OBJECTE DEL CONTRACTE
B.1. Objecte del contracte:
És objecte del present plec la contractació del subministrament de carburants tipus
Gasoil A, Benzina sense plom 95 per tal d’abastir els vehicles i maquinària al servei de
la Mancomunitat La Plana; i el lubricant additiu AD Blue per la flota de camions.
Justificació de la necessitat de la contractació.
Disposar dels carburants i lubricant per tal de poder prestar els serveis de la
Mancomunitat La Plana pels quals es requereix de vehicle, com el servei de recollida de
residus, així com els serveis funeraris, entre d’altres.
Projecte d’obres: No
Plec de prescripcions tècniques (PPT): Si
B.2. Lots: No
Justificació del per que no hi ha lots:
La divisió podria fer l'execució del contracte excessivament difícil o onerós des del punt
de vista tècnic ja que implicaria la dificultat de coordinació de l'execució de les diferents
prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i
execució per una pluralitat de contractistes diferents.
B.3. CODI CPV:
-Gasoil A: Codi CPV: 09134100-8 Gasoil.
-Benzina sense plom 95 Codi CPV: 09132100-4 Gasolina sin plomo.
-Additiu AD Blue: Codi CPV: 092100000-4 Preparados lubricantes.

C. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Forma de tramitació: Ordinària.
Anticipada: No.
Procediment d’adjudicació: Obert.
Tramitació electrònica: Si.
Expedient pluriennal: Si, atès que comprendrà dues anualitats pressupostàries.
D. DADES ECONÒMIQUES
D.1. Sistema per a la determinació del preu:
La determinació del preu és per preus unitaris, referits al preu per litre dels diferents
tipus de carburants i lubricant.
Justificació del preu del contracte:
El preu s’obtindrà de l’aplicació del percentatge (%) de descompte a aplicar a cada
producte, calculat sobre els preus vigents a l'estació de servei en el moment d’efectuar
el subministrament.
D.2. Valor estimat del contracte (VEC): 156.000€, IVA exclòs.
D.3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, es fixa en la
quantitat de 188.760 euros (IVA inclòs), desglossat en els conceptes següents en base
a la previsió de consum pel 2018.
La previsió de despeses anuals s’ha fet en base al consum de l’exercici 2017.
PREVISIÓ DE CONSUM PEL
2018
LITRES
EUROS
gasoil A
180.000,00 153.200
AdBlue
2.900,00
900
S/P 95
2.100,00
1.900
156.000
La Mancomunitat La Plana no resta obligada a exhaurir l'import del pressupost base de
licitació, ja que les factures del consum real poden ascendir a una quantitat inferior a la
inicial prevista. Es tracta d'un pressupost limitatiu conforme a la D.A. 33 L. 9/2017.
D.4. Preus unitaris de licitació:
El preu s’obtindrà de l’aplicació del percentatge (%) de descompte a aplicar a cada
producte, calculat sobre els preus vigents a l'estació de servei en el moment d’efectuar
el subministrament.
El Pressupost Base de licitació serà el màxim previst pel subministrament.

D.5. Partida pressupostària:
16211/2210301
16400/2210301
92000/2210301
91200/2311000
D.6. Forma de pagament:
El contractista presentarà factures mensuals amb detall dels subministraments
efectuats.
El pagament es realitzarà per la Mancomunitat La Plana, en els terminis establerts en
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents
de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
D.7. Pagaments a compte per operacions preparatòries: No.
E. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE:
Durada del contracte (separadament quan hagi adquisició i manteniment):
El contracte tindrà una durada d’un any a comptar des de la formalització del contracte
i realització del primer subministrament.
S’estableix la possibilitat de prorrogar el contracte fins que s’arribi a consumir la totalitat
del pressupost màxim de licitació, i fins el màxim d’un any.
Justificació de la durada del contracte:
S’estableix la durada d’un any, tenint en copte que el preu del petroli és fluctuant i la
seva evolució està influenciada per múltiples factors que fan que tingui una dinàmica
complexa.
F. VARIANTS
Admissió de variants: No.
G. EXPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT, PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ I DE LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
Exposició expedient: Al Perfil del Contractant
Publicitat de la licitació: Al Perfil del Contractant
Publicitat de la formalització del contracte: Al Perfil del Contractant
Import màxim de les despeses de publicitat: 0€
H. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL ESPECIAL
Habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme
l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte:

● Acreditar l'autorització per a la distribució al detall de carburants i combustibles
petrolífers en instal·lacions de venda al públic emesa per l'òrgan competent.
I. CONFIDENCIALITAT
Dades confidencials a que tindrà accés el licitador o l'adjudicatari, a banda de les
personal, i que són confidencials: No n'hi han.
J. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES SERVEIS
S'eximeix la solvència en tractar-se d'un contracte de valor estimat igual o inferior
a 35.000€? No
J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:
● Volum anual de negoci del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de
negoci dels tres últims conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte, és a de mínim l’import de 234.000 euros.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués
inscrit en aquest registre, i 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 seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
J.2. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional:
● Relació dels subministraments efectuats per l'interessat en el curs dels 3 últims anys,
indicant expressament l'import dels subministraments realitzats, el destí i la
data/anualitat.
Exigència de que en l'oferta figurin els noms i la qualificació professional del
personal responsable de l'execució: No.
Classificació alternativa del contractista: No
Justificació de la solvència:
Econòmica: Es tria el volum de negocis de conformitat a l'article 87.1 a).
Técnica: S'utilitza la experiència a fi de salvaguardar el coneixement i practica en
aquestes feines.
Compromís d'adscripció de mitjans personals o materials per a l'execució del
contracte: No calen
K. GARANTIES
Provisional: No.
Definitiva: Si. El licitador seleccionat per a l'adjudicació del contracte està obligat a
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del pressupost base de
licitació, IVA exclòs.
Es permet el dipòsit de la garantia amb la retenció en el preu: No

L. PROGRAMA DE TREBALL
Programa de treball: No.
M. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
Cessió: Si.
Subcontractació: No.
N. REVISIÓ DE PREUS
Revisió de preus: No.
O. RESPONSABLE DEL CONTRACTE, SUBMINISTRAMENTS:
Nom i càrrec: Imma Codony Soler, gerent.
P. TERMINI DE GARANTIA:
Termini de garantia: Si. Es fixa un termini de garantia de dos mesos a comptar des
de la data de recepció i/o conformitat de la prestació de l’últim subministrament
efectuat durant la vigència del contracte.
Q. OBLIGACIONS CONTRACTUALS
Q.1. Obligacions essencials a més de les que es deriven de la normativa
d’aplicació.
•

Adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb la
Mancomunitat La Plana, als principis ètics i a les regles de conducta que
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i
d’integritat, d’objectivitat i de transparència, tal i com figura en el PCAP.

•

El contractista quedarà vinculat per l'oferta que hagi presentat, el compliment de
la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d'obligació essencial del
contracte i el seu incompliment si te caràcter de molt greu, podrà donar lloc a la
resolució del contracte

L'incompliment d'aquestes condicions es tipificarà com a infracció molt greu.
Q.2. Condicions especials d’execució:
● L’empresa contractista s’obliga a tenir contractat amb caràcter indefinit durant tota la
durada del contracte, el personal adscrit a l’execució del contracte per al transport i
descàrrega del producte (personal que
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes
que participen en l'execució del contracte.
L’incompliment d’aquestes condicions es tipificarà com a infracció molt greu quan
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. Es considerarà
infracció greu si no produeix els perjudicis molt greus.

Justificació de les condicions especials d'execució: Segons estableix l'article 202
de la llei 9/2017 on s'indiquen diferents condiciones especials d'execució del contracte
de caràcter social, ètic, mediambiental o d'altre ordre.
R. PÒLISSES
R.1. Pòlissa Responsabilitat civil: El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de un milió d’euros amb un
límit per víctima de tres-cents mil euros.
R.2. Altres pòlisses: No.
S. CRITERIS/ASPECTES D’ADJUDICACIÓ/NEGOCIACIÓ
Els criteris de valoració d'apreciació automàtica, i la ponderació que se'ls hi atribueix són
les següents:
a) Millor oferta econòmica: fins a 70 punts
b)

Proximitat dels punts de subministrament: fins a 25 punts

c)

La neteja interior del dipòsit de gasoil A: 5 punts

Puntuació dels criteris de valoració automàtica: 100 Punts.
Puntuació de la totalitat de criteris: 100 Punts.
Justificació dels criteris de valoració: Els criteris de valoració escollits es fonamenten
en una millora del cost i la qualitat de la prestació.
També es justifica en la conveniència de disposar d’un punt de subministrament al
màxim proper a les instal.lacions de la Mancomunitat, així com la conveniència de
netejar el dipòsit existent propietat de la Mancomunitat.
El PPT descriu les característiques mínimes dels subministraments de forma
perfectament definida, concretament la necessitat que el contractista efectuï el control i
la descàrrega del subministrament del gasoil A i ad blue en els dipòsits situats a les
instal.lacions de l’entitat amb la periodicitat necessària.
Justificació de les formules triades per a la valoració dels diferents criteris: S'ha
escollit aquesta fórmula perquè reparteix els punt de forma clara, proporcional i sense
desviacions.
T. BAIXES PRESUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals o
desproporcionades.
Es presumeix que l’oferta és anormalment baixa tenint en compte únicament el factor
preu, i d’acord amb supòsits previstos a l’article 85 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre.

Justificació:
Aquesta metodologia deriva de l'article 85 del RD 1098/2001 aplicat, matemàticament,
quan hi ha diferents criteris de valoració, de manera que es determini l'oferta
desproporcionada atenent tant al criteri cost com a qualsevol altre que es valori
matemàticament.
U. OBLIGACIONS RELATIVES A LA FISCALITAT, PROTECCIÓ DEL MEDI
AMBIENT, TREBALL I CONDICIONS LABORALS I DE CONTRACTAR A UN
PERCENTATGE ESPECÍFIC DE PERSONES AMB DISCAPACITAT.
Sense contingut.
U.1. Causes de resolució derivades de les recollides legalment.
L'incompliment de les obligacions contractuals essencials, assenyales en aquest
contracte.
V. MODIFICACIONS CONVENIADES DEL CONTRACTE.
Modificacions conveniades del contracte: No.
W. ACTA D’INICI
Necessitat d’acta d’inici per iniciar la prestació contractada: No
La presidenta
Anna Magem Marsó

Signatura: CN=TCAT P ANNA MAGEM MARSÓ - DNI
77274037V, SERIALNUMBER=77274037V,
G=ANNA, SN=MAGEM MARSÓ, T=Presidenta,
OU=Presidencia, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Mancomunitat Intermunicipal Voluntaria La Plana,
C=ES
Data: 04/07/2018 11:28:14

