INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DE
L’EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, SA (EMATSA)
Carles Forment Escoda, responsable de l’àrea d’administració de l’Empresa Municipal
d’Aigües de Tarragona, SA (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.
EMATSA gestiona els serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua a diferents
municipis del Camp de Tarragona, i disposa de serveis de laboratori que presta en
l’àmbit del territori català i, també, en alguns casos en alguns municipis de la Comunitat
Valenciana i de l’Aragó. Així, per atendre aquests serveis existeix la necessitat de
contractar el subministrament de carburant per als vehicles, principalment, així com
determinada maquinària.
Com és lògic, EMATSA no disposa dels mitjans, ni materials ni humans, per portar a
terme el subministrament de carburant, i per tant és necessari impulsar l’expedient de
contractació d’aquest subministrament.
Codi CPV:

09134000 Gasoil
09132000 Benzina

2. Durada del contracte.
La durada del contracte es fixa per un període de tres anys, a comptar de la data que
consti en el document de formalització del contracte.
Pròrroga
Aquest contracte podrà ser prorrogat, anualment, fins a dos anys més.
3. Divisió en lots.
El fet que el subministrament sigui d’un únic producte (carburant) i l’inconvenient que
suposaria coordinar el contracte amb una pluralitat de contractistes, són les principals
raons per les quals resulta convenient no subdividir el contracte 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 o professional
Descripció de les instal·lacions, amb un mínim d’una (1) estació de servei, amb horari
continuat 24 hores i atenció mitjançant persona operària de dilluns a diumenge i festius,
de què disposa el licitador per a l’execució del contracte, al terme municipal de
Tarragona.
El licitador que resulti proposat com a adjudicatari, previ a l’adjudicació del contracte,
haurà de presentar la documentació acreditativa de disposar de la solvència econòmica,
financera i tècnica exigida. En cas contrari, la seva proposició resultarà exclosa.
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:
➢ Preu ofert, fins a 90 punts
Per al càlcul d’aquest criteri de valoració, les empreses licitadores hauran de presentar:
-

Una relació annexa a la proposició amb els preus unitaris diaris de venda al públic
dels diferents tipus de combustible objecte del contracte (gas-oil tipus A i benzina
sense plom 95) durant els mesos de gener, febrer i març de 2022 a l’estació de
servei que s’haurà indicat per a l’acreditació de la solvència tècnica ubicada al

municipi de Tarragona, amb indicació de la mitjana aritmètica dels preus de cada
combustible (gas-oil tipus A i benzina sense plom 95) durant el període indicat.
-

El percentatge de baixa que es proposa per a cada tipus de combustible objecte del
contracte, i que serà d’aplicació durant la vigència d’aquest.

L’atorgament de la puntuació es farà tenint en compte el consum dels indicats
combustibles durant l’any 2021 (gas-oil tipus A: 40.266 litres, i benzina sense plom 95:
14.226 litres), sense que aquests nombres representi un compromís per a EMATSA, i
sent també independent de l’import de licitació, d’acord amb la fórmula següent:
Per al càlcul de la puntuació, es tindran en compte les ofertes de les empreses licitadores
i els consums 2021 indicats, d’acord amb les operacions següents:
Preu gasoil A = (preu mig gener a març 2022 – descompte ofert) x 40.266
Preu benzina 95 = (preu mig gener a març 2022 – descompte ofert) x 14.226
Preu total = preu gasoil A + preu benzina 95
Puntuació assolida = 90 x preu total oferta més baixa
preu total de l’oferta a valorar
➢ Per disposar de benzineres, amb atenció mitjançant persona operària i amb horari,
com a mínim, de 8 a 18 hores de dilluns a divendres, als termes municipals de La
Canonja, Els Pallaresos o El Catllar, o, sense tenir en compte la indicada per
acreditar la solvència tècnica, al terme municipal de Tarragona, fins a 6 punts
S’atorgaran 2 punts per cada benzinera que els licitadors acreditin disposar en l’àmbit
indicat.
➢ Per disposar de benzineres, amb atenció mitjançant persona operària i amb horari,
com a mínim, de 8 a 18 hores de dilluns a divendres, a la província de Tarragona,
fora dels termes municipals de Tarragona, La Canonja, Els Pallaresos o El Catllar,
fins a 2 punts
S’atorgarà 1 punt per cada benzinera que els licitadors acreditin disposar en l’àmbit
territorial indicat.
➢ Per disposar de benzineres, amb atenció mitjançant persona operària i amb horari,
com a mínim, de 8 a 18 hores de dilluns a divendres, a l’àmbit de Catalunya, fora de
la província de Tarragona, fins a 2 punts

S’atorgarà 1 punt per cada benzinera que els licitadors acreditin disposar en l’àmbit
territorial indicat.
Càlcul per considerar ofertes amb valors anormalment baixos o desproporcionats: atesa
la naturalesa de l’objecte del contracte, no se’n preveu.
6. Condicions especials d’execució 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, evitant 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 preu del present contracte es formula en base
als preus unitaris resultants d’aplicar el percentatge de descompte ofert sobre el
subministrament dels carburants objecte del mateix, en els que es consideren inclosos
tots els conceptes, excepte l’IVA.

•

Pressupost de licitació: El pressupost base de licitació total (3 anys) és de 308.550,00
euros, IVA inclòs, que es desglossa en:
Pressupost (€, IVA exclòs)

21 % IVA (€)

255.000,00

53.550,00

El pressupost de licitació és indicatiu i no suposa una obligació de despesa per
part d’EMATSA, atès que aquest es determinarà en funció de les necessitats que
es produeixin durant l’execució del contracte.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’art. 100 LCSP i concordants.
•

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
255.000,00

POSSIBLES
PRÒRROGUES
160.000,00

POSSIBLES
MODIFICACIONS
---

TOTAL
415.000,00

9. Modificacions.
No se’n 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.
No s’estableix termini de garantia, ni, en conseqüència, obligació de dipositar garantia
definitiva.
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.

