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Número de Referència: DX634V52TWVC

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ

1. ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:

Secció de Manteniment de la Via Pública – Seguretat Ciutadana (i altres).
2.- DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ:

2.1 Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte
Objecte del contracte.
L’objecte de la present licitació és el subministrament de carburant i altres
productes d’automoció pels vehicles de la flota de l’Ajuntament de Manresa,
així com maquinària industrial i altres estris (tallagespes, eines, grups
electrògens), mitjançant un sistema de control amb targeta electrònica.
Característiques del subministrament.
Els tipus de carburant i productes d’automoció que es requereixen són els
següents:








Gasolina sense plom 95
Gasolina sense plom 98
Diesel d’automoció
Mescla de motocicletes de dos temps
Lubricants diversos
Altres productes d’automoció i manteniment (líquid per a radiadors,
líquid de frens, aigua destil•lada, neteja-parabrises...)
Altres productes d’automoció que puguin aparèixer al mercat.

El licitador ha de disposar, com a mínim, d’un punt de subministrament o
estació de servei al terme municipal de Manresa.
Sistema de subministrament.
El sistema per proveir-se de carburant serà mitjançant una targeta de banda
magnètica, identificativa de cada vehicle, que el contractista lliurà a
l’Ajuntament a l’inici del contracte.
Cada vehicle disposarà d’una targeta magnètica amb el número de matrícula
imprès. CODI IDENTIFICADOR, AJUNTAMENT DE MANRESA, SERVEI,
MATRÍCULA I CADUCITAT.
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Control del subministrament.
Les operacions d’aprovisionament quedaran reflectides en un extracte en que
constaran les següents dades:
a. Data i hora del subministrament.
b. Identificació de l’estació de servei.
c. Matrícula del vehicle.
d. Tipus de carburant.
e. Litres proveïts.
f. Preu unitari / litre.
g. Descompte a aplicar.
h. Import total.
i. Número de quilòmetres del vehicle.
Flota de vehicles.
L’Ajuntament de Manresa disposa de dos parcs mòbils:
 Policia Local i Protecció Civil, amb un total de 29 vehicles
 Serveis del Territori i altres, amb un total de 55 vehicles
A aquest contracte de subministrament li correspon la següent codificació:
-

Codi nomenclatura CPV:
 09132000-3 Gasolina
 09132000-4 Gasolina sense plom
 09132000-5 Gasolina amb plom
 09132000-7 Gasoils
 09132000-8 Gasoil
 09132000-9 Combustible per a motors dièsel

Pel que fa a la divisió en lots, hem d’apuntar que en aquest cas no és possible,
atès que el fraccionament de l’aprovisionament en diferents subministradors en
faria més complexa la gestió de tots els vehicles de la flota, i el control de
consum.
2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada
L'Ajuntament de Manresa per garantir l'aprovisionament de combustible de tota
la seva flota i el funcionament dels diferents serveis que requereixen de
mobilitat, ha de contractar el subministrament de diferents carburants amb un
distribuïdor amb seu a la ciutat.
3.- ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS:

3.- Responsable del contracte
El control i supervisió del contracte anirà a càrrec dels senyors Jordi Mora
Soria, cap del Servei de Seguretat Ciutadana i Josep M. Muncunill Soleda, cap
de Secció de Manteniment de la Via Pública.
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4.- Pressupost base de licitació i distribució en anualitats
El pressupost anual màxim del contracte, s’estableix en 71.850,41 euros, IVA
no inclòs.
El preu de licitació (IVA inclòs) és de 86.939 €.
5.- Consignació pressupostària
Aplicació pressupostària
MANTENIMENT
RECURSOS HUMANS
SAP
ESPORTS
POLICIA LOCAL
PROTECCIÓ CIVIL
SECRETARIA
OCUPACIO

1533-22103
9201-22103
23101-22103
3420-22103
1300-22103
1350-22103
9202-22103
24114-22103

Pressupost IVA no
Pressupost IVA inclòs
inclòs
33.000,00 €
39.930,00 €
350,00 €
423,50 €
700,00 €
847,00 €
2.892,56 €
3.500,00 €
33.057,85 €
40.000,00 €
1.000,00 €
1.210,00 €
350,00 €
423,50 €
500,00 €
605,00 €
71.850,41 €
86.939,00 €

6.- Valor estimat
El VEC, incloent una pròrroga per un any i una modificació prevista en cas
d’augment del nombre de vehicles de la flota o d’increment del volum de litres
consumits (d’un 5%), es fixa en 150.885,86 euros, IVA no inclòs.
7.- Terminis d’execució màxims i pròrroga
El contracte s’iniciarà en la data que es fixi en el moment de la seva formalització
(previsiblement, a 1 de gener de 2021) i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2021.
L’Ajuntament de Manresa podrà, si ho creu convenient, renovar-lo per una nova
anualitat.
8.- Tramitació de l’expedient
Ordinària.
9.- Criteris per a l’adjudicació (cal justificar la seva elecció)
Sobre un total de 100 punts, distribuïts en la forma següent:
Concepte
Oferta econòmica

Puntuació màxima
fins a 95 punts

Es puntuarà el percentatge de descompte ofertat sobre
el preu unitari vigent en cada moment, a l’estació de
servei, per a cada tipus de carburant.
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L’oferta que presenti el percentatge de descompte més
alt obtindrà la màxima puntuació.
La resta d’ofertes seran valorades de forma
proporcional.





Oferta gasolina sense plom 95
Oferta gasolina sense plom 98
Oferta dièsel
Oferta mescla motocicletes
de dos temps

45 punts
3 punts
45 punts
2 punts

Vals de rentat de vehicles gratuït

fins a 5 punts

Els licitadors obtindran 1 punt per cada 50 vals de
rentats gratuïts que anualment proporcionin a
l’Ajuntament de Manresa.
10.- Documentació acreditativa de la solvència tècnica (cal justificar la seva elecció)
Les empreses que es presentin a la licitació podran acreditar la seva solvència:
ECONÒMICA
Mitjançant el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any
de més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una
vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a
un any (això és, 113.164,40 €).
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels
seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari
està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
TÈCNICA ó PROFESSIONAL
Mitjançant una relació dels principals subministraments efectuats en els últims
tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests.
Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari.
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Amb el requisit mínim que l’import anual acumulat l’any de més execució sigui
igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte (això és, 52.810,05
€).
11.- Mesa de contractació.
Pel que a fa la composició i règim de la Mesa de contractació, és procedent fer
una remissió al contingut de l’acord del Ple municipal de data 18 de juliol de
2019, relatiu a la Mesa de contractació permanent, que es troba publicat al
perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa.
12.- Garanties exigibles
La garantia definitiva ascendirà al 5 per 100 del preu de licitació, IVA exclòs.
13.- Drets i obligacions específiques del contractista
a. L’empresa adjudicatària s’ajustarà, amb caràcter general, i en tot moment a la
legislació vigent en tot el referent a normes de protecció i/o seguretat exigibles
en relació al subministrament de la comanda.
b. L’empresa haurà de respondre, davant l’Ajuntament o davant de tercers, de
tots aquells danys o perjudicis que es poguessin produir per efecte directe de la
falta de qualitat del producte subministrat imputable a la mateixa, o als seus
empleats en l’execució del subministrament.
c. El contractista designarà una persona responsable de la bona marxa del
contracte, que farà d’enllaç entre l’empresa i el responsable del contracte.
d. El contractista gestionarà amb diligència, la pèrdua o reposició de targetes en
cas deteriorament, i garantirà l’operativitat de la nova tarja en el termini més
breu possible (amb màxim de deu dies des de la comunicació de la incidència).
e. L’adjudicatari estarà obligat a subscriure una assegurança que cobreixi la
responsabilitat civil derivada dels treballs de prestació del servei.
Les característiques d’aquesta assegurança seran les següents:
 Prenedor: empresa adjudicatària del contracte.
 Assegurats: empresa adjudicatària i Ajuntament de Manresa.
 Garanties cobertes: responsabilitat civil general i patronal, amb
un límit d’indemnització de 750.000,00 €.
 La cobertura haurà de ser efectiva en el moment d’inici del
contracte i tindrà una vigència que haurà d’abastar la durada
total de prestació del servei.
f.

L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment
de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius
o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que
vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

Número de Referència: DX634V52TWVC
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració
social de persones amb discapacitat i fiscals. L’incompliment de les obligacions
en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els
incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui
greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de les penalitats previstes en aquest
plec.
g. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels
treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
h. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies
del subministrament les mesures destinades a promoure la igualtat entre
homes i dones.
i.

L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Ajuntament de Manresa derivades de l’execució de l’objecte d’aquest
contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que
es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.

j.

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, en els termes previstos a la
clàusula 27a.

k. L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació que preveu l’article 3.5
de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
14.- Lloc de prestació
Terme municipal de Manresa.
15.- Condicions especials d’execució del contracte
El licitador ha de disposar, com a mínim, d’un punt de subministrament o
estació de servei al terme municipal de Manresa.
El contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els productes que
s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes internacionals
aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals,
fonamentalment, tenen per objecte promoure els drets laborals, fomentar
l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social.
16.- Forma de pagament
L’empresa contractista tindrà dret
subministraments efectivament prestats.

a

l’abonament

del

preu

dels
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L’empresa adjudicatària presentarà mensualment, dins dels primers quinze dies
hàbils de cada mes, una factura amb el desglossat dels vuit (8) grups de
facturació previstos (Policia Local, Protecció Civil, Manteniment-Urbanisme,
Esports, Recursos Humans, Servei d’Atenció a les Persones, Secretaria i
Ocupació), amb tots els subministraments prestats durant el mes anterior als
vehicles de la flota de l’Ajuntament de Manresa, liquidant la suma dels litres de
carburant subministrat al preu vigent, prèvia aplicació del descompte ofertat per
a cada tipus de carburant.
La factura es presentarà en format electrònic, s’ajustarà als requeriments
establerts per la legislació vigent, i inclourà, com a mínim, el detall de la
informació relativa a cadascun dels subministraments, especificant:
a. Data i hora del subministrament.
b. Identificació de l’estació de servei.
c. Matrícula del vehicle.
d. Tipus de carburant.
e. Litres proveïts.
f. Preu unitari / litre.
g. Descompte a aplicar.
h. Import total.
i. Número de quilòmetres del vehicle.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els
terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
17.- Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència
No procedeix la revisió de preus
18. Causes especials de resolució del contracte
a) Cedir el contracte o subcontractar amb tercers la prestació parcial del mateix,
sense el consentiment de l’Ajuntament.
b) La falsedat comprovada en qualsevol moment per l’Ajuntament de les dades o
documents aportats per l’adjudicatari en la fase de licitació.
c) La incursió del contractista en una de les causes de prohibició per contractar
amb el sector públic enumerades a l’article 71 de la LCSP amb posterioritat a
l’adjudicació del contracte.
d) L’extinció de la personalitat jurídica del contractista.
e) El mutu acord entre l’Ajuntament i el contractista.
f)

El compliment del termini establert en el contracte.
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g) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a
tals en els plecs o en el contracte.
19.- Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o
justificació de la seva no necessitat
En atenció a la pròpia naturalesa i característiques de les prestacions que
constitueixen l’objecte del contracte, no es fixa un termini de garantia per a la
bona execució de les prestacions incloses en el servei.
Tot això en el benentès i sens perjudici de les responsabilitats en què pugui
incórrer el contractista durant la vigència del contracte.
20.- Penalitzacions


Les penalitzacions a imposar són les següents:
Multa, que s’ha d’imposar en qualsevol cas i que pot portar aparellada
qualsevol de les altres penalitzacions que s’apliquen.



Extinció del contracte, en cas d’infraccions molt greus.

Les penalitzacions corresponents a cada classe d’infracció es graduaran tenint en
compte els criteris objectius i subjectius següents:


L’afectació de la salut i la seguretat de les persones.



La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.



El benefici derivat de l’activitat infractora.



La naturalesa dels perjudicis causats.



La reincidència.



El grau de malícia del causant de la infracció.



El grau de participació en el fet per títol diferent de l’autoria.



La capacitat econòmica de l’infractor.

Si un mateix fet o omissió és constitutiu de dues o més faltes administratives
fonamentades o vinculades als mateixos interessos públics protegits, l’Ajuntament
prendrà en consideració únicament la infracció que revesteixi més gravetat.
21.- Subcontractació
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial
de la prestació objecte d’aquest contracte.
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L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de
contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la
prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la, per referència als elements
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es
troba incursa en prohibició de contractar.
22.- Cessió
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats
tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de
l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció
efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits
següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre
la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci
administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del
contracte. Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se
l’empresa contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació,
o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs
que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que
preveu la legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui
incursa en una causa de prohibició de contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en
escriptura pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions
que correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
23.- Compromís d’adscripció de mitjans
No procedeix.
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24.- Modificacions de contracte
Durant la vigència del contracte, l'Ajuntament podrà modificar el mateix en els
termes que estableix l'article 204 de la LCSP, sent causa de modificació
prevista l’ampliació de la flota o l’increment de quilometratge del seus vehicles,
es podrà traduir en un augment del consum previst inicialment, que podria
requerir la modificació puntual del contracte, per tal d’ajustar el subministrament
a les necessitats reals d’aprovisionament de l’Ajuntament de Manresa.
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà
efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos
en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en
l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la
LCSP.
25.- Criteris de desempaten cas d’igualació d’ofertes.
De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, i a falta d’altra previsió, l’empat entre
diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte es
resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al
moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació
d’exclusió social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas
d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en
inclusió en la plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de
les empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest
apartat l’han d’aportar els licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, i no
amb caràcter previ.

El regidor delegat d’Hisenda
Valentí Junyent Torras
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