INFORME / MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE.
Núm. d'expedient: N801/2021/000108
1. Objecte del Contracte:
És objecte del contracte la prestació del Servei de metge d'empresa.
CPV: 85141000-9 Serveis prestats per personal mèdic
El servei objecte del contracte SÍ està inclòs en l’Annex IV de la LCSP.
2. Normativa
∙ Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
• Article 29 sobre el termini de durada dels contractes i execució de la prestació.
• Articles 74 a 79 i 86 a 92 en relació a la solvència
• Articles 99 a 102 sobre el pressupost base de licitació i el VEC.
• Article 116 sobre l’expedient de contractació: iniciació i contingut.
• Article 131 i 132 del procediment d’adjudicació i els seus principis.
• Articles 145 i 145 sobre els criteris d’adjudicació i la seva aplicació.
• Articles 156 a 159 sobre el procediment d’adjudicació.
• Articles 201 i 202 sobre les obligacions en matèria mediambiental, social o
laboral.
• Disposició Addicional 2ª en relació a les competències en matèria de
contractació en les entitats locals.
∙ Decret Llei 3/2016. de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
∙ Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 de octubre, de contractes del sector públic.
∙ Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, RGLCAP.
3. Divisió en lots de l'objecte del contracte
L’objecte del contracte no és divisible en lots.
L’objecte del contracte per la seva naturalesa no és divisible en lots, ja que no és
possible el seu fraccionament per no constituir unitats funcionals independents
susceptibles d’utilització per separat.
4. L’òrgan de contractació
La Disposició Addicional segona de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic assenyala que corresponen les competències com a òrgan de
contractació a:
a) Alcaldes i presidents de les entitats locals les competències com a òrgans de
contractació respecte dels contractes quan el seu valor estimat no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni que superi la quantia de 6 milions d’euros.
b) Ple, quan pel seu valor superior els contractes no corresponguin a l’alcalde o
president.

Segons el Cartipàs Municipal (2019-2023) de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el
Ple de la Corporació Local no ha delegat les seves competències en matèria de
contractació.
L'alcaldessa ha delegat en la Junta de Govern les seves competències en matèria de
contractació mitjançant Decret número AALB190015 de 27 de juny de 2019 quan el
seu import sobrepassi la quantitat establerta a la legislació de contractació per als
contractes menors i sigui inferior al deu per cent dels recurs ordinaris del pressupost , i
en tot cas, als 6 milions d’euros incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada
no sigui superior a quatre anys; i amb decrets per a cada un dels ponents delegats,
quan el seu import no sobrepassi la quantitat establerta a la legislació de contractació
per als contractes menors i l’actuació estigui prevista al pressupost dins de l’àmbit de la
seva responsabilitat.
L’òrgan de contractació que té la competència és:
• La Junta de Govern Local segons decret d’alcaldia núm. AALB190015 de data
27 de juny de 2019.
5. Elecció del procediment
El contracte es tramita pel procediment obert, no harmonitzat i tràmit ordinari.
Justificació:
És procedent utilitzar el procediment per l’import màxim de licitació i la naturalesa de la
contractació.
6. Durada del contracte i possibles pròrrogues
La durada del contracte és d’un any a comptar des de la signatura del mateix.
Aquest contracte admet una pròrroga de tres anys.
Justificació:
S’estableix aquesta durada tenint en compte la naturalesa de les prestacions,
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre’n la realització
periòdicament a concurrència.
El pressupost base de licitació pel contracte inicial es de 23.000,00 €, (IVA exempt),
quantitat sobre la qual hauran de presentar l'oferta els licitadors.
El pressupost base de licitació està format pels conceptes següents:
• Costos directes: personal, subministraments i immobilitzat intangible (s’estimen
al voltant del 87% del total de costos).
• Costos indirectes: despeses generals d’estructura (s’estimen al voltant del 13%
del total de costos).
Així, el pressupost es desglossa de la manera següent:
COSTOS
Costos directes
Costos indirectes
TOTAL

IMPORT
20.010,00 €
2.990,00 €
23.000,00 €

Pressupost màxim de despesa pel contracte inicial 23.000,00 €. Aquest contracte està
exempt d’IVA.
Justificació:
Pel càlcul del pressupost base de licitació / preus unitaris s’han tingut en compte:
contractes anteriors.
El valor estimat del contracte es fixa en la quantitat de 92.000,00 € (IVA exempt). Dins
d’aquest import s’inclouen les eventuals pròrrogues, modificacions, increment de preus,
etc.
Pressupost base de licitació*: 23.000,00 € (IVA exempt)
Pròrrogues: 69.000,00 € (IVA exclòs)
Modificacions: 0 € (IVA exempt)
VEC TOTAL: 92.000,00 € (IVA exclòs)
7. La solvència econòmica i tècnica específica
1.- Els requisits mínims exigits de solvència són:



Econòmica i financera:
•



Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import de
1.000.000 € amb un sublímit per víctima de 300.000 €.

Tècnica o professional:
•

Acreditar un mínim de 3 anys d’experiència en serveis o treballs de la mateixa o
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte. Per
determinar que un servei o treball és de la mateixa o similar naturalesa que el
que constitueix l’objecte del contracte, s’han de tenir en compte els tres primers
dígits dels codis respectius de la CPV.

Justificació :
S’han escollit els anteriors criteris de solvència perquè estan vinculats al seu objecte i
i són proporcionals a aquest.
2- Adscripció a l’execució del contracte de mitjans tècnics / personals
• Un/a facultatiu/va mèdic titular per a la prestació del servei.
• El servei contractat ha de disposar de personal mèdic de substitució per garantir
la prestació del servei en cas d’absència de la persona titular.
• Tan la persona designada (titular) com la persona o persones substitutes han de
poder acreditar experiència en atenció mèdica en empreses, administracions
públiques o altres organitzacions. Com a mínim la persona titular ha de tenir
tanmateix coneixements i experiència en salut laboral, elaboració de projectes
de millora de la salut a l’organització, i en la participació en l’aplicació de
normativa i/o protocols relacionats amb riscos laborals del personal.
8. Els criteris de valoració seran els següents
Els aspectes econòmics i tècnics que es tindran en compte en la valoració seran els
següents:

Criteris d’adjudicació quantificables de manera automàtica:
1. Anys d’experiència del personal adscrit en serveis similars fins a 51 punts.
- Entre 3 i fins a 6 anys: 10 punts
- Més de 6 anys i fins a 10 anys: 25 punts
- Més de 10 anys: 51 punts
2. Per l’oferta econòmica fins a 49 punts.
Aplicarem la següent fórmula:

Preu de l’oferta més econòmica

X

màxim de punts a assignar

Preu de l’oferta a valorar
Els punts percentuals resultants dels càlculs realitzats en aplicar les fórmules
estrablertes per a la valoració dels criteris objectius i, en general en la valoració de tots
els criteris, es calcularan amb l’aproximació a la mil.lèssima de punt percentual,
arrodonint-se después del segon decimal del punt percentual per defecte si la
mil.lèssima de punt percentual és inferior a 5 i per excés quan sigui igual o superior a
5.

9. Condició especial d’execució del contracte
Serà la següent:
L'empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d'establir mesures que
afavoreixen la conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones
treballadores adscrites a l'execució d'aquest contracte.
S’acreditarà davant el responsable del contracte amb la documentació amb un informe
intern que les relacioni, a presentar durant el primer trimestre del contracte.
•

Justificació: S’ha establert aquesta condició especial d’execució que està vinculada
amb l’objecte del contracte i no és discriminatòria ni directa ni indirectament, és
compatible amb el dret comunitari.
El que s’informa als efectes establerts a l’article 116, de la llei 9/2017 de contractes del
sector públic, de 8 de novembre de 2017.
A Sant Boi de Llobregat,

Cap del Servei de Recursos Humans

