Ps Callao s/n, 08301 Mataró (Barcelona)
CIF: Q5856419F
Telf.: 93 755 09 61 - Email: info@portmataro.com

ANUNCI
Del Consorci Port de Mataró pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de concessió de
serveis de
MANTENIMENT D’ENLLUMENAT PÚBLIC I XARXES DE SERVEIS AL PORT ESPORTIU
DE MATARÓ

1.

Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Consorci Port de Mataró (d’ara endavant CPM).
b) Obtenció de la documentació informació:
Domicili: Port de Mataró Passeig de Callao s/n 08301 Mataró
Telèfon: 93 755 09 61
c) Correu electrònic: info@portmataro.com
Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&idCap=9744713&cap=Consorci%20Port%20de%20Mataró
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Núm. d’expedient: CPM2020Serveis001

2.

Objecte del contracte:
a) L’objectiu fonamental d’aquest servei es fer el manteniment dels serveis d’enllumenat
públic i elèctric dels quadres i xarxa elèctrica gestionada pel Consorci Port Mataró en
compliment del reglament electrotècnic. A aquest manteniment normatiu passiu, s’ha
afegit un manteniment preventiu actiu de millores, i un manteniment correctiu per
esmenar possibles petits desperfectes així com altres treballs de manteniment i circuit
tancat de TV.
b) Divisió en lots: No
c) Lloc d’execució: Port de Mataró
d) Termini d’execució: 5 anys
e) Admissió de pròrroga: No
f) Establiment d’un Acord Marc: No
g) CPV: 50232100-1 Serveis de manteniment d’enllumenat públic
h) CPA D 35 12 Serveis de transport d’energia
i) Codi NUTS: ES511

3.

Tramitació i procediment:
a) Tipus: Serveis.
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
d) S’aplica un acord marc: no
e) S’aplica subhasta electrònica: No.

4.

Pressupost de licitació:
El valor estimat del contracte és de 581.004 € anuals, sense IVA,
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La determinació del preu és en base als costos de personal, segons conveni col·lectiu
més un 19% de despeses generals i benefici industrial i una bossa de material de
20.000€ i despeses de vehicles de 3000€.

5.

Admissió de variants: No

6.

Garanties exigides:
a) Provisional: No es requereix.
b) Definitiva: 5% import anual d’adjudicació IVA exclòs

7.

Requisits específics del contractista:

Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència econòmica i
tècnica.
CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
 Grup P) Serveis de manteniment i reparació d’equips i instal·lacions
 Subgrup 1. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions elèctriques i
electròniques
 Categoria A ja que l’import anual del servei conjuntament no serà superior a150.000
euros,
Solvència Econòmica
Article 87 LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major volum
de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior de euros, equivalent al valor
estimat del contracte.
Solvència Tècnica o professional
Article 90.a) LCSP: Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers tres
anys que inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats
s’acreditaran 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, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de què disposi que acrediti la
realització de la prestació. L’import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com
executat durant l’any de major execució dels últims tres anys, en treballs d’igual o similar
naturalesa que els de l’objecte del contracte, és com a mínim l’anualitat mitjana del
contracte.
8.

Criteris d’adjudicació: es troben detallats en el quadre de característiques del PCAP i es
distribuiran de la següent manera:
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.
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La puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor
i avaluables automàticament) és de 100 punts. El criteris objectius poden representar un
màxim de 50 punts, i els relacionats amb la qualitat dels treballs, 50 punts.
Sobre C) Criteris objectius. 50 punts:
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
Sobre B) La puntuació màxima de les proposicions tècniques (avaluables mitjançant judici
de valor) serà de 50 punts, en base als criteris següents:
Pla de treball: La puntuació màxima serà de 10 punts, i es valorarà la relació i la
descripció dels serveis a portar a terme per a la realització del contracte. Adequació del pla
de treball, a les característiques de la instal·lació portuària del port tenint en compte les
activitats que s’hi desenvolupen, l’estat de les instal·lacions, la presencia el nivell de
freqüència de persones usuàries, el nombre de persones treballadores i els serveis que es
presti.
Una relació dels mitjans humans i mecànics que s’utilitzaran. La puntuació màxima
serà de 10 punts Es valorarà:
la formació del personal i nombre de treballadors (5 punts)
la descripció dels mitjans mecànics destinats al servei i la seva disponibilitat (5
punts)
Procediment de resolució d’incidències. La puntuació màxima serà de 10 punts
Es valorarà:
Procediment (2 punts)
Mitjans de resposta: Personal de guàrdia (4 punts)
Material a disposició (4i i punts)
Organigrama dels comandaments responsables del servei i redacció d’informes. La
puntuació màxima serà de 10 punts. Es valorarà l’organització i formació de l’equip i
l’assistència tècnica per a la redacció d’informes i informació gràfica:
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Establiment i aplicació d’un mètode de verificació de la qualitat del servei. La puntuació
màxima serà de 10 punts Es valorarà:
L’equip per actualitzar i mantenir l’inventari i la informació gràfica (4 punts)
La recepció, tractament d’alarmes i anàlisi d’emergències, (3 punts)
El control energètic, seguiment estudis tècnics i anàlisi del servei per tal d’oferir una
millora continuada i possibilitats d’aplicar la millor tecnologia disponible (3 punts)
La puntuació mínima en la valoració de criteris de judici de valor a obtenir és de
35 punts dels 50 possibles sense ponderar
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 v / Puntuació tècnica Màxima
Puntuació final = Puntuació econòmica + Puntuació tècnica ponderada

9.

Condicions especials i essencials d’execució del contracte:
L’empresa es compromet a cobrir el servei del port 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, sense interferències a l’operativa portuària i en el seu defecte
amb un avís previ per minimitzar les molèsties als usuaris. Garantir la seguretat i la
protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i
territorials aplicables.
Almenys una (1) persona destinada al servei disposarà de títol d’oficial electricista i
carnet de conduir i (1) ajudant.
Un vehicle equipat amb el material de treball i un equip per a treball en alçades, fins a 12
m, amb els permisos i controls reglamentaris
Assegurança de responsabilitat civil de l’activitat i equips.
Es justificarà la gestió dels residus generats a traves de gestors autoritzats.

Presentar una política o compromís adreçada a eliminar les desigualtats entre l’home i la
dona
En cap cas el servei haurà de trobar-se en descobert durant l’execució del contracte.
10. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: Dia: 09.03.2020 Hora: 13:00 hores.
b) Adreça a la que s’han de trametre les ofertes:
La presentació es farà electrònicament mitjançat l’aplicació de “Sobre digital” accessible
a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&idCap=9744713&cap=Consorci%20Port%20de%20Mataró
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des
de la data d’obertura de les proposicions del sobre C.
11. Obertura de proposicions amb criteris d’adjudicació sotmesos a fórmules o d’apreciació
automàtica:
a) Lloc: a la seu del Consorci port de Mataró Passeig de Callao s/n Mataró.
b) Data: 18.03.2020 Hora: 10:30
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura de les proposicions és
públic i la durà a terme la mesa de contractació del CPM.
12. Llengua o llengües en que s’han de redactar les ofertes o les sol·licituds de participació:
català o castellà.
13. Ús de mitjans electrònics: presentació electrònica d’ofertes en format pdf, xls o word de fins
a 5Mb ordenats numèricament.
14. Règim de recursos:
Si el valor global estimat del contracte sigui igual o inferior a 3.000.000 euros, els actes
que es dictin en el present procediment de licitació podran impugnar-se en via
administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; així com en la Llei
29/1998, de 13 d juliol, reguladora de a Jurisdicció contenciosa- administrativa, d’acord
amb el previst per l’article 44.6 de la LCSP.
En el cas que el valor global estimat del contracte sigui superior a 3.000.000 euros, es
podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i
següents de la LCSP.
15. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No.
16. Despeses de publicitat: no hi ha.
17. Aplicació de l’Acord de Contractació Pública al contracte: Si.

Margarita Díez Rilova
Gerent
Mataró, a 20 de gener de 2020
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