ÓRGANO

REGISTRO SALIDA

INFORME

Secretaria

SCPO2022000008

Codi Segur de Verificació: b8420775-ebef-4a0b-8833-949123267977
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081363_2022_7766610
Data d'impressió: 31/03/2022 10:07:36
Pàgina 1 de 7

SIGNATURES

ÌbÇt4mÈ5-ebef-4a0b-8833-Ç~{7:ompÎ

DOCUMENT

1.- INGRID BOSCH NOGUERA (Tècnica de gestió de Contractació i Compres), 30/03/2022 10:05:06

Secretaria
Contractació i Compres
Exp. gral.: X2022002459
Exp. tipus: SCPO2022000008

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ
1. Objecte del contracte
Títol de la licitació: contractació de l’atorgament de la llicència d’ús privatiu
per a l’ocupació d’espai amb màquines de venda automàtica de begudes
fredes, calentes i productes sòlids d’alimentació tipus snacks, en diversos
edificis municipals de Montornès del Vallès.
Classificació del contracte: contracte privat de subministrament i servei
El Codi CPV que correspon és el 42933300-8 Máquinas automáticas
distribuidoras de productos
2. Valor estimat del contracte
No s’estableix
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3. Pressupost base de licitació
D’acord amb la naturalesa de la prestació a contractar, aquest expedient de
contractació no comporta cap tipus de despesa per a l’Ajuntament.
Ingressos generats: L’adjudicatari serà l’únic beneficiari dels ingressos que es
generin com a conseqüència de la venda de productes a través de les
màquines distribuïdores automàtiques objecte del contracte.
Cànon: L’empresa adjudicatària podrà ofertar pagar un cànon per a l’exercici
dels drets derivats de l’autorització, de conformitat amb el que disposa l’article
62.1 g) del Reglament de patrimoni de les entitats locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
Les despeses de llum i aigua de les màquines seran assumides per
l’Ajuntament.
4. Consignació de crèdit
No s’estableix.
5. Durada del contracte i possibles pròrrogues
Tres anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo fins a un màxim de dos anys més.
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6. Solvència econòmica i tècnica dels licitadors
SOLVÈNCIA ECONÒMICA:
Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per
import mínim de 120.000 euros que estigui vigent en el moment de finalització
del termini de presentació d’ofertes i el compromís de renovar-la o prorrogar-la
en cas de resultar adjudicatari.
Declarar el volum anual de negocis, que referit a l’any de major volum de
negocis dels últims tres tancats ha de ser al menys de 60.000 euros.
SOLVÈNCIA TÈCNICA:
Haver executat tres contractes d’igual o similar naturalesa al de l’objecte de la
licitació en els darrers tres anys, indicant l’import, data i destinatari, públic o
privat.
7. Criteris de valoració de les proposicions
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A) CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (30 punts)
1.- Disseny de les màquines – fins a 10 punts
Es valorarà el disseny i l’estètica de les màquines, juntament amb mesures de
minimització de residus, de consum energètic baix i el mínim soroll de
funcionament.
Es valorarà que en el disseny de la màquina no hi hagi imatges sexistes,
racistes, discriminatòries o pejoratives de qualsevol tipus. Es valorarà també
que tinguin la imatge institucional de l’Ajuntament. A més, es valorarà la
proposta del licitador d’emmarcar les màquines amb un embellidor que n’integri
més d’una, en aquells casos en què s’ubiquin una al costat de l’altra. Aquest
embellidor haurà de dur la serigrafia de l’Ajuntament o del servei concret,
segons s’indiqui des de l’Ajuntament.
En aquest apartat s'han de lliurar fotografies dels models proposats i informació
del consum de Kwh de cada màquina a instal·lar, tant el consum en repòs (idle)
com amb recarrega (re-load), així com el tipus de fluid que s'utilitza com a
refrigerant (si n'utilitza), el soroll en funcionament i altres característiques
especials envers l'estalvi energètic.
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2.- Varietat de productes (alimentació saludable) – 5 punts
Es valorarà la oferta de varietat de productes, en especial aquells que
contribueixin a una alimentació saludable enlloc dels que tinguin un contingut
elevat de sal, sucres i/o greixos.
3.- Assistència tècnica – fins a 5 punts
Es valorarà el temps de resposta més curta en cas d'alguna incidència i el
sistema de retorn de diners a l'usuari en cas d'anomalia o mal funcionament de
la màquina.
4.- Tipologia d’envàs – fins a 10 punts
En el cas de begudes calentes, es valorarà la possibilitat d’escollir l’opció
d’oferir el servei amb got i sense got, el material del got i la cullera, valorant-se
sobretot el menys contaminant.
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En els productes tipus snacks, es valorà la tipologia d’envàs i el seu embolcall
tenint en compte el grau de respecte amb el medi ambient, sempre i quan es
garanteixin les condicions d’higiene i de conservació dels aliments.
B) CRITERIS AVALUABLES OBJECTIVAMENT (70 PUNTS)
1.- Oferta de cànon – fins a 10 punts
La oferta de cànon per màquina es puntuarà seguint la següent fórmula:
Punts oferta (x) =

oferta de cànon _ X 10
cànon més elevat

El cànon total a abonar serà el resultat de multiplicar el cànon per màquina pel
número de màquines.
2.- Oferta de preus unitaris màxims dels productes – fins a 41 punts
Els licitadors han de presentar els preus unitaris màxims, amb dos decimals,
diferenciant el preu de venda als treballadors (intern) i el preu de venda al
públic (extern).
La relació de preus màxims és la següent:
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Producte
Begudes calentes*
Aigua 500 ml
Aigua 1,5 l
Begudes refrescants 330 ml
Batuts 125 gr aprox.
Begudes refrescants isotòniques
330 ml
Sucs de fruita 330 ml aprox.
Snacks**

Preu unitari
Preu unitari
INTERN màxim
EXTERN màxim
(IVA inclòs)
(IVA inclòs)
0,50 €
0,55 €
0,55 €
0,60 €
0,80 €
0,85 €
0,80 €
0,85 €
0,80 €
0,85 €
0,90 €
0,95 €
0,90 €
A determinar
segons snacks
ofertats màxim
1,30 €

0,95 €
A determinar
segons snacks
ofertats màxim
1,35 €
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*Pel que fa al preu unitari de les begudes calentes, s’estableix un preu màxim
per al conjunt de begudes però després cada modalitat de cafè, té, xocolata,
etc, pot tenir un preu propi que, en cap cas, podrà superar aquest import
màxim.
**Pel que fa al preu unitari màxim dels snacks, s’estableix també un preu
màxim però dependrà del tipus concret d’snack ofertat el seu preu que, en cap
cas, podrà superar aquest import màxim.
Sobre aquests preus màxims els licitadors poden fer millores a la baixa.
Es valorarà el preu unitari per al públic en general (extern). A partir d’aquest es
calcularà el preu unitari per als treballadors (intern), que sempre haurà de ser 5
cèntims més econòmic que el preu unitari extern.
a) La fórmula per valorar el preu unitari extern de les begudes calentes serà
la següent:
Punts oferta (x) =

Preu màxim de sortida – Oferta a valorar __ X 12
Preu màxim de sortida – Oferta més baixa

b) La fórmula per valorar el preu unitari extern de l’aigua de 500 ml serà la
següent:
Punts oferta (x) =

Preu màxim de sortida – Oferta a valorar __ X 8
Preu màxim de sortida – Oferta més baixa
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c) La fórmula per valorar el preu unitari extern de l’aigua de 1,5 l, les
begudes refrescants de 330 ml i els batuts de 125 gr aprox serà la
següent:
Punts oferta (x) =

Preu màxim de sortida – Oferta a valorar __ X 8
Preu màxim de sortida – Oferta més baixa

d) La fórmula per valorar el preu unitari extern de les begudes refrescants
isotòniques de 330 ml i dels sucs de fruita de 330 ml aprox serà la
següent:
Punts oferta (x) =

Preu màxim de sortida – Oferta a valorar __ X 8
Preu màxim de sortida – Oferta més baixa

e) La fórmula per valorar el preu unitari màxim extern dels snacks serà la
següent:
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Punts oferta (x) =

Preu màxim de sortida – Oferta a valorar __ X 5
Preu màxim de sortida – Oferta més baixa

3.- Productes d’agricultura ecològica, comerç just o procedent
d’empreses d’inserció o centres especials de treball (CET) – fins a 12
punts
Les empreses licitadores hauran de complimentar la següent taula i adjuntaran
en la seva oferta la documentació de cadascun dels productes que n’acrediti la
qualitat indicada.
Per cafè, cacau i sucre s’atorgarà 1,5 punt per cada certificació acreditada, per
altres 0,5 punts per cada certificació acreditada.
Agricultura
ecològica
SÍ/NO
Cafè
Cacau
Sucre
Article 1
Article 2
...

Comerç just
SÍ/NO

Empresa
inserció / CET
SÍ/NO

Proximitat
SI/NO
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4.- Sistema de recàrrega de diners – fins a 7 punts
Es valorarà la possibilitat de pagar els productes amb diferents modalitats
d’efectiu i amb targeta. Així, sent obligatori que les màquines funcionin amb
monedes i donar canvi, es valorarà el següent:
-

Possibilitat d’usar bitllets – 3 punts
Possibilitat de fer servir targeta de dèbit/crèdit – 4 punts

8. Règim de pagament
En el supòsit que l’adjudicatari proposi abonar a l’Ajuntament un cànon, aquest
haurà de ser ingressat a la Tresoreria municipal dins del termini de tres mesos
des de l’inici de la prestació del servei i els anys successius haurà de ser
ingressat abans del dia en que es compleixi un any des de la data del primer
ingrés.
9. Revisió de preus
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No
10. Subcontractació
No
11. Termini d’instal·lació
El termini per a la instal·lació de les màquines serà d’un (1) mes màxim des de
la formalització del contracte
12. Responsable del contracte
Per a controlar la correcta execució del contracte es designa a la tècnica de
gestió de Contractació i Compres i, a més, hi ha una persona responsable en
cadascuna de les zones on s’ubiquen les màquines expenedores.
13. Divisió de lots
D'acord amb l'article 99.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, aquesta licitació no es divideix en lots ja que la divisió en lots de
l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució de l'objecte del contracte
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des del punt de vista tècnic i econòmic i comportaria risc per a la correcta
execució del contracte, en implicar la necessitat de coordinar la instal·lació i
manteniment de les diferents màquines, qüestió que podria veure's
impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de
contractistes diferents.
A banda, cal tenir en compte que de les nou (9) màquines expenedores a
instal·lar, cinc (5) són màquines noves i, a més, el consum potencial entre les
màquines és molt desigual. Així, al licitar-les en conjunt, es compensa el fet que
algunes puguin ser poc rendibles però que interessa poder oferir el servei.

AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Adreça web per verificar la documentació electrònica
https://csv.montornes.cat:3090/OAC/ValidarDoc.jsp

Document signat electrònicament

