INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL
SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS ELÈCTRIC PER L’EMPRESA MUNICIPAL
MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, SA (EMATSA)
Francisco Oliva Cano, responsable de l’àrea de depuració de l’Empresa Municipal
d’Aigües de Tarragona (EMATSA), per tal de justificar l’expedient de contractació del
subministrament indicat a l’encapçalament, emeto el present
INFORME
1. Necessitats que es pretén satisfer i justificació del contracte.
L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona té com a objecte principal aquelles
activitats relacionades amb el cicle integral de l’aigua. Així, és l’entitat gestora del
subministrament d’aigua potable, clavegueram, depuració i laboratori.
Per tal de prestar correctament els seus serveis, Ematsa necessita contractar el
subministrament de material elèctric necessari per les tasques de manteniment que te
encomanades. fet que motiva la necessitat i conveniència de tramitar l’expedient per a
la seva contractació.
2. Durada del contracte.
La durada del contracte es fixa per un període d’1any, prorrogable anualment fins a
tres anys més (1+1+1+1) a comptar de la data que consti en el document de
formalització del contracte.
3. Divisió en lots.
La naturalesa i l’objecte del contracte així com la organització en el subministrament i
homogeneïtat les tipologies de materials impedeixen que aquest pugui dividir-se en lots.
4. Criteris de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional.
Els licitadors hauran de reunir els requisits mínims que s’indiquen a continuació:
Solvència econòmica i financera
•

Volum anual de negocis en els últims tres anys disponibles en funció de les
dates de constitució o inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes,
acreditat mitjançant nota simple, certificació o informació anàloga, expedida pel
Registre Mercantil o oficial que correspongui, que contingui els comptes anuals.
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres de comptes anuals

degudament legalitzats. Caldrà que s’acrediti un volum anual de negocis que,
referit a l’any de més volum dels últims tres, ha de ser almenys una vegada el
valor estimat del contracte.
Solvència tècnica
•

Experiència acreditada en l’execució, en els darrers 3 anys, d’un mínim de 3
subministraments similars als de l’objecte del present contracte. Aquesta
acreditació es farà mitjançant la presentació d’una declaració responsable. No
obstant, el licitador que resulti proposat com a adjudicatari, previ a l’adjudicació
del contracte, haurà de presentar certificats expedits pels òrgans competents,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, o, quan el destinatari sigui
un comprador privat, mitjançant certificat o declaració responsable de
l’empresari.

Els requisits mínims de solvència indicats estan vinculats a l’objecte del contracte i,
atesa la seva naturalesa i especificitat, es consideren proporcionals.
5. Criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte.
Per a la valoració de les proposicions es preveuen únicament criteris avaluables de
manera automàtica, concretament la baixa en el preu.
Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres
previstos en l’article 85 del RGLCAP.
6. Condicions especials d’execució del contracte.
La plantilla del personal de l’empresa adjudicatària adscrita a l’execució del contracte no
podrà tenir un percentatge de persones treballadores amb contracte de caràcter
temporal superior al 50 %. Aquesta condició tindrà la consideració d’obligació
contractual essencial i el seu incompliment es considerarà causa de resolució del
contracte.
Per altra banda, durant l’execució del contracte, el contractista haurà d’adoptar les
mesures específiques en matèria d’igualtat per al personal adscrit a la seva execució;
en particular, pel que respecta a la seva retribució. Alhora, en qualsevol documentació,
publicitat, imatge o material que es generi amb motiu de l’execució del contracte,
l’adjudicatari haurà d’emprar un ús del llenguatge no sexista, evitat imatges
discriminatòries de les dones o estereotips sexistes, i fomentar una imatge amb valors
d’igualtat, presència equilibrada, diversitat i pluralitat de rols i identitats de gènere.

7. Tractament de dades
Es fa constar expressament que, en l’execució del present contracte, no es preveu ni la
cessió de dades de caràcter personal ni que el contractista faci cap tipus de tractament
de dades per compte d’EMATSA.

8. Dades econòmiques.
•

Sistema de determinació del preu: El sistema de determinació del preu del
present contracte s’estableix en termes de preus unitaris.

•

Pressupost de licitació: El pressupost base de licitació (límit anual total) és de
121.000,00 euros, IVA inclòs, que es desglossa en el conceptes següents.
Subministraments (BI):
IVA (21 %):

100.000,00 €
21.000,00 €

El detall i desglossament dels preus unitaris figuren a l’annex I del plec de prescripcions
tècniques particulars regulador del mateix.
Tanmateix, es fa constar expressament que EMATSA no s’obliga a esgotar el
pressupost indicat sinó que la despesa efectuada dependrà dels subministraments que
efectivament es subministrin en funció de les necessitats d’EMATSA.
•

Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte és el que es detalla a
continuació (imports en euros, sense IVA) per a tota la durada del contracte,
pròrrogues i possibles modificacions contractuals:
DURADA
CONTRACTE

POSSIBLES
PRÒRROGUES

POSSIBLES
MODIFICACIONS

TOTAL

100.00,00 €

300.000,00 €

0

400.000,00 €

9. Modificacions.
No es preveuen
Les modificacions no previstes en aquest apartat es podran portar a terme sempre que
es justifiqui suficientment la concurrència del seu interès.

10. Cessió del contracte i subcontractació.
El contractista podrà cedir el contracte i podrà subcontractar l’execució parcial
de la prestació del contracte.
La celebració tant de la cessió com de subcontractes estarà subjecta al
compliment de les condicions fixades a la LCSP.

11. Termini de garantia.

S’estableix un termini de garantia d’1 mes des del lliurament del material.
S’adjunta al present informe el plec de condicions tècniques regulador de la
contractació proposada.

Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.

