CONTR/2018/543

DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ
INFORME DE NECESSITAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
(Subministrament d’escombretes i recanvis de pantògraf per a Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya )

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats
1.1 Naturalesa de les necessitats
Amb aquesta contractació es pretén agilitzar la compra d’escombretes i recanvis de pantògraf
necessaris per a les operacions de manteniment de l’àrea de Material Mòbil.

1.2. Extensió de les necessitats
a) Valor estimat i pressupost de licitació
Valor estimat
El valor global estimat és de 284.274,76 €, abans d’IVA.
El valor estimat per lots és el que s’identifica a continuació:
Lot 1: 12.080,00 €, abans d’IVA
Lot 2: 26.772,00 €, abans d’IVA
Lot 3: 137.110,56 €, abans d’IVA
Lot 4: 65.012,00 €, abans d’IVA
Lot 5: 43.300,20, abans d’IVA

Pressupost de licitació
El pressupost de licitació és de 284.274,76 €, abans d’IVA.
Pressupost de licitació
IVA 21 %:
Total (IVA inclòs):

284.274,76.- €
59.697,70.- €
343.972,46.- €

El pressupost desglossat (costos directes, indirectes i altres) i per lots és el següent:
-

Lot 1: Escombretes i fregadors general
o Pressupost de licitació: 12.080,00 €, abans d’IVA
o Costos directes : 80% corresponent al preu dels materials, i matèries primeres
emprades per al subministrament (9.664,00€)
o Costos indirectes: 20 % corresponent al servei de fabricació i enginyeria
(2.416,00€) Altres: transport (enviaments i devolucions) Condicions segons
normes INCOTERM 2010 DDP.

-

Lot 2: Escombretes i frotadors “Mersen”
o Pressupost de licitació: 26.772,00 €, abans d’IVA
o Costos directes : 80% corresponent al preu dels materials, i matèries primeres
emprades per al subministrament (21.417,6€)
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o

Costos indirectes: 20 % corresponent al servei de fabricació i enginyeria
(5.354,40€) Altres: transport (enviaments i devolucions) Condicions segons
normes INCOTERM 2010 DDP.

-

Lot 3: Recanvis consumibles “Schunk”
o Pressupost de licitació: 137.110,56 €, abans d’IVA
o Costos directes : 80% corresponent al preu dels materials, i matèries primeres
emprades per al subministrament (109.688,45€)
o Costos indirectes: 20 % corresponent al servei de fabricació i enginyeria
(27.422,11€) Altres: transport (enviaments i devolucions) Condicions segons
normes INCOTERM 2010 DDP.
o

-

Lot 4: Recanvis Recurrents “Schunk”
o Pressupost de licitació: 65.012,00 €, abans d’IVA
o Costos directes : 80% corresponent al preu dels materials, i matèries primeres
emprades per al subministrament (52.009,60€)
o Costos indirectes: 20 % corresponent al servei de fabricació i enginyeria
(13.002,40€) Altres: transport (enviaments i devolucions) Condicions segons
normes INCOTERM 2010 DDP.

-

Lot 5: Recanvis NO Recurrents “Schunk”
o Pressupost de licitació: 43.300,20 €, abans d’IVA
o Costos directes : 80% corresponent al preu dels materials, i matèries primeres
emprades per al subministrament (34.640,16€)
o Costos indirectes: 20 % corresponent al servei de fabricació i enginyeria
(8.660,04€) Altres: transport (enviaments i devolucions) Condicions segons
normes INCOTERM 2010 DDP.

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa per cada lot al que presentin oferta.
Un mateix licitador pot ser adjudicatari de més d’un lot.
b) Termini d’execució del contracte
Atenent a la naturalesa i característiques del subministrament que es pretén contractar en el marc
d’aquest procediment, s’estableix un termini d’execució de 24 mesos.
2.- Idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-lo
Amb aquest contracte es disposarà de preus millorats al ser tractats en un conjunt de consums
estimats i un terminis d’entrega establerts, reduint els temps per als subministraments, i millorant la
resposta davant de les necessitats que sorgeixin.
Els efectes previstos de la contractació són els de gestionar de forma efectiva, més econòmica i àgil
la compra de les escombretes i recanvis de pantògraf per a l’àrea de Material mòbil, amb preus i
terminis d’entrega definits
3.- Incorporació de condicions socials, mediambientals i d’innovació
No és d’aplicació en aquesta licitació d’acord amb les clàusules del contracte.
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4.- Justificació de l’elecció del procediment
Aquest contracte es licitarà mitjançant un procediment OBERT subjecte a regulació harmonitzada,
segons el descrit a l’article 21 i a l’article 156 i següents de la llei de contractes del sector públic de
9/2017.
5.- Criteris de solvència
En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’assegurar els nivells de concurrència indicats en
l’apartat anterior, els criteris de solvència que seran d’aplicació en aquest procediment són els
següents:

5.1.- Criteris de solvència tècnica/professional
La solvència tècnica serà acreditada a través de la relació dels subministraments realitzats en els
darrers 3 anys, quin import anual acumulat l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de
l’anualitat mitja del contracte.
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació dels certificats de correcte execució o, a
manca d’aquests, per aquella documentació que, a criteri d’FGC, acrediti aquest compliment
(contractes, etc.)

5.2.- Criteris de solvència econòmica/financera
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera per a l‘execució del contracte, que
s’entendrà com l’adequada situació econòmica i financera de l’empresa amb la finalitat de garantir la
correcta execució del contracte.
La Mesa comprovarà la solvència del licitador en base als següents paràmetres:
- El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del capital
social.
- El volum de facturació anual de l’empresa pel mateix objecte del contracte, no podrà ser
inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual estimat del
present contracte. Aquest criteri s’aplicarà, en el seu cas, per a cadascun dels lots
concursats.
- Els saldos dels proveïdors han d’acomplir amb allò determinat en la Llei de morositat respecte
al període de pagament
La solvència econòmica i financera de l’empresari es podrà acreditar pels mitjans assenyalats
següents:
Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals.
Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui. Els empresaris
no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu
d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del contracte, referit com a màxim als
tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresari, en la mesura en que disposi de les referències de l’esmentat volum de negoci.
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6.- Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació previstos per aquesta licitació es ponderen en:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PEL LOT 1
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
1)

Preu. 100 Punts

En aquest procediment s’utilitza, de forma excepcional un únic criteri (preu), ja que al tractar-se del
subministrament de béns que estan en el mercat, els quals únicament es lliuraran, sense que s’apliqui
en el contracte cap altra prestació a valorar, es considera que el preu és l’únic criteri que ha de servir
per la valoració de propostes.
Els criteris objectius, avaluables de forma automàtica (preu), fins a un màxim de 100 punts,
s’aplicaran respecte l’oferta econòmica. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta
a la baixa respecte al pressupost de licitació.
Al licitador que iguali el pressupost pel lot 1, això és 12.080,00 €, abans d’IVA, obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 100 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:

Millor oferta (més econòmica)
__________________________ x 100 = Puntuació oferta
Oferta
El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PEL LOT 2
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
1)

Preu. 100 Punts

En aquest procediment s’utilitza, de forma excepcional un únic criteri (preu), ja que al tractar-se del
subministrament de béns que estan en el mercat, els quals únicament es lliuraran, sense que s’apliqui
en el contracte cap altra prestació a valorar, es considera que el preu és l’únic criteri que ha de servir
per la valoració de propostes.
Els criteris objectius, avaluables de forma automàtica (preu), fins a un màxim de 100 punts,
s’aplicaran respecte l’oferta econòmica. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta
a la baixa respecte al pressupost de licitació.
Al licitador que iguali el pressupost pel lot 2, això és 26.772,00 €, abans d’IVA, obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 100 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:
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Millor oferta (més econòmica)
__________________________ x 100 = Puntuació oferta
Oferta

El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PEL LOT 3
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
1)

Preu. 100 Punts

En aquest procediment s’utilitza, de forma excepcional un únic criteri (preu), ja que al tractar-se del
subministrament de béns que estan en el mercat, els quals únicament es lliuraran, sense que s’apliqui
en el contracte cap altra prestació a valorar, es considera que el preu és l’únic criteri que ha de servir
per la valoració de propostes.
Els criteris objectius, avaluables de forma automàtica (preu), fins a un màxim de 100 punts,
s’aplicaran respecte l’oferta econòmica. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta
a la baixa respecte al pressupost de licitació.
Al licitador que iguali el pressupost pel lot 3, això és 137.110,56 €, abans d’IVA, obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 100 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:

Millor oferta (més econòmica)
__________________________ x 100 = Puntuació oferta
Oferta
El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PEL LOT 4
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
1)

Preu. 100 Punts

En aquest procediment s’utilitza, de forma excepcional un únic criteri (preu), ja que al tractar-se del
subministrament de béns que estan en el mercat, els quals únicament es lliuraran, sense que s’apliqui
en el contracte cap altra prestació a valorar, es considera que el preu és l’únic criteri que ha de servir
per la valoració de propostes.
Els criteris objectius, avaluables de forma automàtica (preu), fins a un màxim de 100 punts,
s’aplicaran respecte l’oferta econòmica. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta
a la baixa respecte al pressupost de licitació.
Al licitador que iguali el pressupost pel lot 4, això és 65.012,00€, abans d’IVA, obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 100 punts.
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A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:

Millor oferta (més econòmica)
__________________________ x 100 = Puntuació oferta
Oferta
El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PEL LOT 5
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
1)

Preu. 100 Punts

En aquest procediment s’utilitza, de forma excepcional un únic criteri (preu), ja que al tractar-se del
subministrament de béns que estan en el mercat, els quals únicament es lliuraran, sense que s’apliqui
en el contracte cap altra prestació a valorar, es considera que el preu és l’únic criteri que ha de servir
per la valoració de propostes.
Els criteris objectius, avaluables de forma automàtica (preu), fins a un màxim de 100 punts,
s’aplicaran respecte l’oferta econòmica. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta
a la baixa respecte al pressupost de licitació.
Al licitador que iguali el pressupost pel lot 5 això és 43.300,20€, abans d’IVA, obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 100 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:

Millor oferta (més econòmica)
__________________________ x 100 = Puntuació oferta
Oferta
El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.

7.- Justificació insuficiència de mitjans
No és d’aplicació en aquesta licitació al ser un subministrament.

8.- Decisió de no dividir en lots
Aquesta licitació es divideix en 5 lots
Lot 1: Escombretes i fregadors general
Lot 2: Escombretes i fregadors “Mersen”
Lot 3: Recanvis consumibles “Schunk”
Lot 4: Recanvis Recurrents “Schunk”
Lot 5: Recanvis NO Recurrents “Schunk”
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9.- Aspectes pressupostaris
9.1. Àrea Pressupostària: 749 – Magatzem Rubí
9.2. Concepte pressupostari:
- Inversió: Lots 4 i 5
- Explotació: Lots 1, 2 i 3
9.3. Partida pressupostària:
- Lot 1, 2 i 3: 6020300
- Lot 4: 611230
- Lot 5: 200103
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