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1. Introducció
Aquesta memòria justifica la necessitat de dur a terme la licitació de l’Acord marc del
subministrament d’equips de protecció individual, en endavant EPIS, i altres articles enfront la
pandèmia de la COVID’19, per a Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO,
SA.
2. Necessitats a satisfer, idoneïtat i eficiència en l’Acord marc
SAVO, SA disposa d'alguns llocs de treball els quals, per la seva naturalesa, requereixen
diferents EPIS i articles destinats a la protecció i prevenció enfront de la COVID-19. L'actual
situació amb la presència de la COVID-19 fa necessària l'adquisició d'EPIS i d'altres articles
addicionals per a evitar el contagi entre el personal, essent SAVO, SA la responsable de
subministrar aquests articles als seus treballadors. Així doncs, SAVO, SA ha de recórrer a la
contractació d'aquests articles per tal de garantir que els seus treballadors puguin seguir
desenvolupant les seves tasques amb la major normalitat possible i amb el màxim nivell de
seguretat individual davant una possible infecció de COVID-19.
Per tant, la principal necessitat a satisfer amb aquest Acord marc és la dotació als treballadors
de SAVO, SA dels EPIS i altres elements necessaris per evitar els contagis d'acord amb els
protocols per fer front a la COVID-19 elaborats pel servei de prevenció de riscos laborals
extern.
Per a l'abastiment per part de SAVO, SA dels articles que li resulten necessaris, s'ha optat per
portar a terme la licitació d'aquests mitjançant un Acord marc, el qual, és un sistema de
racionalització tècnica de la contractació amb el que s'establiran una sèrie de condicions que
seran comuns a tots els contractes basats en aquest acord marc.
S'ha cregut convenient licitar a través d'un Acord marc, ja que, la necessitat dels béns a
subministrar pot variar depenent del context i el moment en què ens trobem, és a dir, si el
risc de contagi i/o de rebrot de contagis augmenta, els EPIS i els articles es consumiran de
manera més ràpida, mentre que, per altra banda, si el risc es redueix fins a nivells mínims, els
béns es consumiran de manera més lenta. Per altra banda, el mercat del qual es pretén obtenir
els articles, és un mercat altament volàtil, pel que els operadors econòmics que hi operen, no
podran mantenir els preus oferts a llarg termini durant tot el període de durada del contracte.
És precisament per aquests motius que l'Acord marc garanteix a SAVO, SA un subministrament
segons les necessitats que aquest presenti en un moment donat així com el pagament dels
preus segons el moment en el qual es trobi el mercat.
Tenint en compte el valor estimat de l'Acord marc es considera adequat licitar la contractació
d'aquest subministrament mitjançant procediment obert.
3. Competència per a prestar el servei
No aplica.
4. Àrea/Departament que proposa la licitació de l’Acord Marc
L’Àrea dels Serveis de recollides i l’Àrea Tècnica.
5. Objecte i abast de l’Acord marc
L’objecte d’aquest Acord marc és el subministrament d’EPIS, i altres articles enfront la
pandèmia de la COVID’19, per a SAVO, SA, per a la consecució dels objectius següents:
a) Seleccionar les persones naturals o jurídiques que podran prestar el subministrament,
d’equips de protecció individual i altres elements per a SAVO, SA.
b) Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució a què s’hauran d’ajustar els
contractes que es basin en aquest Acord marc
L’abast de l’Acord marc inclou el subministrament, transport i descàrrega inclosos dels articles
següents:
a) Guants de protecció de nitril
b) Mascaretes higièniques
c) Mascaretes FFP2
d) Hidrogel amb i sense dispensadors
e) Dispensadors automàtics per hidrogels
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Les característiques dels subministraments es detallen al plec de prescripcions tècniques, en
endavant PPT.
6. CPV (VOCABULARI COMÚ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA)
La codificació CPV corresponent a aquest Acord marc és el següent:
18143000-3 Indumentària de protecció
33631600-8 Antisèptics i desinfectants
7. Qualificació de l’Acord marc
Aquest Acord marc es tipifica com a contracte de subministrament.
8. Divisió per lots
L’Acord marc no es divideix en lots.
No s'ha establert cap divisió per lots, ja que es tracta del subministrament d'articles i elements
de seguretat els quals es fan necessaris davant la situació sanitària causada pel virus de la
COVID'19. Alhora, es decideix no dividir en lots perquè els articles objecte de l'Acord marc són
d'una única tipologia i perquè així, la licitació sigui d'un volum de negoci suficientment atraient
com per a promoure la participació d'empreses.
9. Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació és el Consell d’Administració de SAVO, SA.
10. Forma de tramitació de l’expedient
La forma de tramitació de l’expedient és ordinària.
11. Procediment d’adjudicació
El procediment d’adjudicació de l’Acord marc és l’obert ja que, tal i com determina l’article
131.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, és el procediment d’adjudicació
que s’ha d’aplicar ordinàriament.
Aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada ja que, d’acord amb el Reglament
(UE) 2019/1828 de la Comissió de 30 d’octubre de 2019 que modifica la Directiva 2014/24/UE
del Parlament Europeu y del Consell pel que es refereix als imports per als contractes públics
d’obres, subministraments i serveis i els concursos de projectes, el valor estimat és superior a
214.000 €.
12. Dades econòmiques de l’Acord marc
1. Valor estimat de l’Acord marc –VEAMEl valor estimat de l’Acord marc s’ha tingut en compte per a escollir el procediment de licitació
aplicable a l’Acord marc i la publicitat a la que s’ha de sotmetre.
Per determinar el valor estimat de l’Acord marc s’ha valorat el pressupost de la durada inicial
d’aquest i les possibles modificacions i pròrrogues.
La despesa derivada de l’Acord marc no es pot concretar anticipadament, ja que la configurarà
la despesa real acumulada per l’adquisició dels béns objecte d’aquest Acord marc durant el
període vigència i segons les necessitats que presenti SAVO, SA. A la clàusula 4.1 del PPT s’hi
descriu una relació dels articles i unitats previstes a subministrar, no obstant, la taula que s’hi
exposa és una indicació merament orientativa en funció dels consums actuals. SAVO, SA podrà
disminuir o augmentar les unitats en funció de les seves necessitats.
El pressupost base màxim de licitació per un any d’Acord marc s’ha calculat en base a:
a) La durada inicial de l’Acord marc (1 any)
b) Les unitats previstes de subministrament en base als consums actuals
c) Les dades econòmiques del cost del subministrament d’acord amb els preus de mercat
disponibles
Amb tot això, el valor estimat del contracte és el següent:
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Pressupost durada inicial de l’Acord marc (1 any), IVA exclòs

89.991,40 €

Possibles modificacions

17.998,28 €

Possibles pròrrogues (fins a 2 de d’un any cadascuna)

179.982,80 €

Valor estimat de l’Acord marc, IVA exclòs

287.972,48 €

2. Finançament i aplicació pressupostària
L’Acord marc es finança a càrrec de les aplicacions pressupostàries 62900014 del pressupost
general d’ingressos i despeses de SAVO, SA per a l’exercici de 2020 i les que corresponguin
per a la resta d’anys de contracte per als subministraments de SAVO, SA.
3. Pagament
El contractista ha de presentar una factura que inclogui desglossats els següents conceptes:
dia del lliurament dels articles, número d’albarà, número total d’unitats per cada article, talles,
preu unitari i preu total. Serà obligatori adjuntar els albarans a la factura.
Per a procedir a cadascun dels pagaments és necessari la prèvia presentació de la corresponent
factura electrònica abans del dia 8 de cada mes, la qual ha de ser conformada prèviament pel
responsable del contracte de SAVO, SA.
SAVO, SA retornarà al contractista les factures que incloguin subministraments no prestats,
les factures en les quals l’import no s’ajusti al preu del contracte o a les estipulacions d’aquesta
clàusula, o aquelles en les que la forma o el contingut no s’ajusti al que prevegi l’ordenament
jurídic en cada moment. Aquests supòsits es relacionen amb caràcter exemplificatiu.
Les factures han d’indicar el document de despesa que s’indiqui en el moment de formalització
del contracte.
El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària d’acord amb les previsions de
l’article 198.4 de LCST.
13. Durada de l’Acord marc
1) L’Acord marc té una durada inicial d’1 any i pot ser prorrogat per dues prorrogues més
d’una durada d’un any cadascuna.
2) Les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’òrgan de contractació i obligatòries
pels adjudicataris, sense que es puguin produir pel consentiment tàcit de les parts, de
conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP.
3) SAVO, SA notificarà als adjudicataris la voluntat de prorrogar l’Acord marc amb un preavís
mínim de 2 mesos abans de la data de finalització. La pròrroga s’ha de formalitzar en el
document corresponent.
4) L’article 29.4 de la LCSP preveu la pròrroga expressa del contracte fins a que comenci
l’execució del nou contracte i per un període màxim de 9 mesos quan no es formalitzi el
nou contracte i existeixin raons d’interès públic per no interrompre la prestació.
14. Durada dels contractes basats
1) La durada dels contractes basats en l’Acord marc és independent de la durada de l’Acord
marc i s’ha de regir pel que preveu l’article 29 de la LCSP.
2) Només es podran adjudicar contractes basats en l’Acord marc durant la vigència d’aquest
últim, essent la data rellevant per entendre que s’ha complert amb aquest requisit la data
de l’enviament als adjudicataris de l’Acord marc que es liciti de les invitacions per a
participar en la licitació, sempre que les propostes d’adjudicació es rebin dins del termini
de dos mesos comptadors des de l’obertura de les ofertes.
3) La durada dels contractes basats, així com l’establiment de les pròrrogues corresponents,
es determinaran a partir del finançament efectiu del servei.
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15. Presentació de proposicions per mitjans electrònics i informació sobre la
plataforma de contractació electrònica habilitada per a la presentació de
proposicions
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la Llei 9/2017, de 8
de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, s’estableix l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics
o telemàtics per a desenvolupar totes les fases del procediment d’adjudicació, incloses les que
correspongui realitzar als licitadors i/o candidats com la presentació de les ofertes.
En compliment d’aquesta previsió legal compta amb els serveis d’una plataforma de
contractació electrònica, Vortal, que permet la presentació i l'obertura d'ofertes de manera
electrònica, garantint la confidencialitat del seu contingut fins el moment de l'obertura.
La forma de presentació de proposicions està definida al Plec de clàusules administratives
particulars que regeixen l’Acord marc.
16. Mesa de contractació
La composició de la Mesa de Contractació que es proposa és la següent:
Presidència:

El senyor Alex Ibáñez, director dels Serveis de recollides, o en la seva
absència, la senyora Lourdes Ariza, directora dels Serveis tècnics.

Vocals:

El senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari del Consorci i cap dels Serveis
Jurídics, o en la seva absència, la senyora Núria Montañá García, tècnica de
Serveis Jurídics.
La senyora Esperança Colom, interventora del Consorci, o en la seva
absència, la senyora Anna Francàs, cap de gestió econòmica.
La senyora Alba Tornero, tècnica de SAVO, SA, o en la seva absència, la
senyora Patricia Gonzalez, cap de l’oficina tècnica.

Secretària:

La senyora Laia Camp Bosch, responsable de gestió administrativa, o en la
seva absència, la senyora la senyora Helena Iserte, tècnica de Serveis
Jurídics.

17. Habilitació professional o empresarial
No s’exigeix.
18. Criteris de solvència tècnica i professional i econòmica i financera
Els criteris de solvència tècnica i professional i de solvència econòmica i financera que es
detallen a continuació són criteris previstos als articles 87 i 89 de la LCSP, tenint en compte la
qualificació de l’Acord marc com a subministrament.
El criteri de solvència tècnica primera s’ha escollit d’acord amb el previst a l’article 89.1 lletra
a) de la LCSP, corresponent a la relació dels principals subministraments efectuats de la
mateixa o similar naturalesa als que constitueixen l’objecte de l’Acord marc en el curs de com
a màxim els tres últims anys, per tal de verificar que l’empresari disposa d’una experiència
prèvia mínima en la realització de subministraments de la mateixa naturalesa. A més, l’import
mínim que s’ha d’acreditar pretén constatar que l’empresari ha efectuat subministraments de
naturalesa anàloga a la de l’objecte d’aquest Acord marc d’un volum suficient, la qual cosa
permet deduir que disposa dels mitjans necessaris per a la realització del subministrament
d’aquests.
D’altra banda, com a criteri de solvència segona s’ha escollit l’aportació de mostres,
descripcions i fotografies dels productes que s’han de subministrar, l’autenticitat dels quals es
pugui certificar a petició de l’entitat contractant així com s’estableix a l’article 89.1 lletra e) de
la LCSP.
Pel que fa a la solvència econòmica i financera, s’ha escollit per acreditar-la, el previst a la
lletra a) de l’article 87.1 de la LCSP. El mitjà escollit permet analitzar de forma adequada la
situació i capacitat econòmiques de l’empresari per poder valorar i determinar la idoneïtat del
contractista per assumir les obligacions derivades del contracte i assegurar-ne una execució.
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El motiu que justifica l’elecció d’aquest mitjà és que es considera que el volum anual de negoci
es un bon indicador de la capacitat productiva d’una empresa.
El criteri de solvència que s’exigeix està vinculat a l’objecte de l’Acord marc i és proporcional.
Així mateix, els llindars i els paràmetres fixats s’han determinat amb l’objectiu de permetre la
màxima concurrència i participació de la petita i mitjana empresa en aquest procediment, ja
que aquesta és la que configura majoritàriament el teixit econòmic i productiu del territori.
18.1 Condicions de solvència tècnica i professional
La solvència tècnica i professional exigida s’ha d’acreditar mitjançant el compliment de les
dues condicions de solvència especificades a continuació:
a) Condició de solvència tècnica: Experiència en la realització de subministraments del
mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte de l’Acord marc en el període
corresponent als tres últims anys naturals a la data final de presentació d’ofertes.
Mitjans d’acreditació de la solvència tècnica: Una declaració responsable amb la relació
dels principals serveis efectuats durant els tres últims anys, corresponents al mateix tipus
o naturalesa al que correspon l’objecte de l’Acord marc, indicant l’import, les dates, i el
destinatari públic o privat.
En cas que així li ho requereixi SAVO, SA, el licitador també haurà d’aportar els certificats
emesos o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; i quan el destinatari sigui un subjecte privat, una declaració de l’empresari
acompanyada dels documents de què disposi els quals acreditin la realització de la
prestació.
Requisit d’admissió de la condició de solvència tècnica i professional primera
Acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució és igual o superior a
62.000,00 €, IVA exclòs.
b) Condició de solvència tècnica i professional segona:
Mostres, descripcions i fotografies dels productes que s’han de subministrar, l’autenticitat
dels quals es pugui certificar a petició de l’entitat contractant.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència tècnica i professional segona:
Presentació de mostres, descripcions i fotografies dels productes que s’han de
subministrar, l’autenticitat dels quals es pugui certificar a petició de SAVO, SA. Aportació
de les fitxes tècniques dels materials.
Requisit d’admissió de la condició de solvència tècnica i professional segona:
Verificació de que les fitxes tècniques, les mostres i descripcions dels articles es
corresponen amb els requisits sol·licitats al PPT.
18.2 Condició de solvència econòmica i financera única
Condició de solvència econòmica i financera única:
Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les dates de constitució
o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència:
Per acreditar aquest requisit cal aportar la documentació que tot seguit s’especifica en funció
del tipus d’empresari:
A) Persona jurídica inscrita en el Registre Mercantil:
Els comptes anuals disponibles aprovats i dipositats en el Registre Mercantil referits al millor
exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, per acreditar el seu volum anual de
negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del
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model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, referits tots ells a
l’últim any disponible.
B) Persona jurídica inscrita en un registre oficial que no sigui el Registre Mercantil:
Els comptes anuals disponibles, aprovats i dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar
inscrit, referits al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari.
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin comptes
anuals aprovats i dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit per acreditar el seu
volum anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 390 (declaració anual
IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any,
referits tots ells a l’últim any disponible.
C) Persona jurídica que no estigui obligada a dipositar els seus comptes en un registre oficial:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració
mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 200 (declaració de l’Impost
sobre Societats), referits a un dels tres últims anys disponibles pels quals hagi vençut
l’obligació de presentació de la liquidació dels impostos.
D) Empresaris persones físiques:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració
mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 100 (declaració de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques), referits a un dels tres últims anys disponibles pels
quals hagi vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels impostos.
Requisit d’admissió de la condició de solvència:
Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims
acabats ha de ser almenys d’un import superior a 89.000,00 €, IVA exclòs.
En tot cas, els documents que acreditin el compliment d’aquest epígraf han de ser originals,
còpies legitimades per un notari o fedatari públic o còpies compulsades per l’Administració. No
s’admeten fotocòpies.
19. Criteri d’adjudicació i selecció de l’Acord marc
S’estableix que el criteri d’adjudicació i selecció de l’Acord marc és la reducció de l’impacte
ambiental dels vehicles de transport utilitzats per al subministrament. Aquest criteri es
considera una millora mediambiental, ja que, com menys contaminant sigui el vehicle
(acreditació mitjançant els distintius ambientals emesos per la Direcció General de Trànsit del
Ministeri de l’Interior), més puntuació s’atorgarà als licitadors. Així doncs, aquesta classificació
té com a objectiu diferenciar positivament als vehicles més respectuosos amb el medi ambient
i contribuir d’aquesta manera a la reducció de l’impacte ambiental d’aquests.
El criteri d’adjudicació i selecció de l’Acord marc és el següent:
Criteri d’adjudicació i selecció de l’Acord marc

Puntuació
màxima

Reducció de l’impacte ambiental dels vehicles de transport.
Es valorarà la utilització per al servei de vehicles menys contaminants per al
subministrament segons els distintius ambientals emesos per la DGT.
Fins a
5,00
punts

Es puntuarà amb un màxim de 5,00 punts si el/s vehicle/s compleix/en amb els distintius
següents (de més a menys respectuosos amb el medi ambient):
1. Distintiu ambiental tipus 0: 5,00 punts
2. Distintiu ambiental tipus ECO: 3,00 punts
3. Distintiu ambiental tipus C: 2,00 punts
4. Distintiu ambiental tipus B: 0,00 punts
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Puntuació
màxima

Criteri d’adjudicació i selecció de l’Acord marc
En cas de que hi hagi més d’un vehicle i aquests tinguin distintius ambientals diferents,
es puntuarà amb el que suposi una menor puntuació.
El licitador ha d’aportar la matrícula del vehicle per poder-ne fer la verificació a través de
la web:
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivoambiental/index.shtml?accion=1&matriculahd=&matricula=4321kdt&submit=Comprobar
En cas de no disposar del vehicle en el moment de presentar les ofertes, s’haurà d’aportar
una declaració responsable on s’especifiqui i es comprometi a que el/s vehicle/s emprat/s
disposaran del distintiu ambiental que s’especifiqui.

Els licitadors que formaran part de l’Acord marc seran aquells que hagin acreditat els requisits
de solvència i hagin obtingut una puntuació mínima de 2,00 punts en aplicació del criteri
d’adjudicació i selecció de l’Acord marc.
El nombre mínim de licitadors per a formalitzar l’Acord marc serà de dos. No s’estableix un
nombre màxim de licitadors a seleccionar. En cas que el nombre de licitadors admesos resultés
ser inferior a dos, SAVO, SA declararà deserta la licitació.
En el si de la tramitació d’aquest Acord marc no es presentarà cap oferta econòmica relativa
al cost dels subministraments.
20. Criteris d’adjudicació i puntuació dels contractes basats
Els criteris per a l’adjudicació dels contractes basats en l’Acord marc i la puntuació assignada
a cadascun d’ells són els que a continuació s’especifiquen.
Criteris d’adjudicació

Puntuació

Criteri 1. Oferta econòmica

Fins a 91,00 punts

Criteri 2. Criteri d’adjudicació i selecció de l’Acord marc

Fins a 5,00 punts

Criteri 3. Millores en el termini de subministrament

Fins a 4,00 punts

El criteri 2 serà fix per a tots els contractes basats, d’acord amb la puntuació atorgada a cada
licitador en l’adjudicació de l’Acord marc.
La millor relació qualitat-preu s’avalua de conformitat amb els criteris econòmics i qualitatius
següents:
Per al càlcul de l’oferta més avantatjosa s’ha tingut en compte la formula següent:
(𝐼𝐿 − 𝑂𝑖)
𝑥𝑃𝑚𝑎𝑥
[𝐼𝐿 − min(𝑂𝑚𝑖𝑛; 0,9𝑥𝐼𝐿)]
On,
Pi = puntuació licitador i
Pmax = punts totals a repartir
IL = import licitació
Oi = oferta del licitador i
Omin = millor oferta
Per l’elecció de la fórmula s’ha tingut en compte que aquesta sigui coherent, lògica, i respecti
els principis de la contractació pública, que permeti una gestió eficient dels fons públics i que
fomenti la major competitivitat possible entre les diferents ofertes econòmiques.
La fórmula té les característiques següents:
a) Manté la proporcionalitat lineal a l’hora de transformar en punts les diferents ofertes
econòmiques.
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b) Un preu més econòmic ofert obtindrà una puntuació més gran que un altre de més car,
sempre i quan aquest no s’entengui com a desproporcionat, descartant l’existència d’un
llindar de sacietat.
c) L’oferta que sigui igual al preu de licitació rebrà zero punts en tots els casos, (no
atribueix puntuació a qualsevol licitador pel fet de presentar una oferta).
d) Diferències econòmiques mínimes no es veuen magnificades per diferències de
puntuació, gràcies al factor corrector que implica que si cap de les baixes supera el 10%
respecte l’import de licitació, no es reparteixen la totalitat dels punts. L’elecció d’aquest
10% és una aproximació genèrica de les despeses indirectes o generals que poden tenir
les diferents entitats.
e) El fet de que les referències s’estableixen de forma relativa (en relació a l’oferta més
baixa) i no de forma absoluta, genera una certa indeterminació que permet evitar
plantejaments estratègics que no afavoreixin la concurrència.
Per a la valoració de les ofertes econòmiques es farà en base al model d’oferta econòmica que
els licitadors han d’omplir en format Excel.
Per a la valoració de la resta de criteris diferents al preu, s’ha establert que es puntuarà
positivament l’oferiment de millores en el termini de subministrament dels béns objecte del
contracte per la importància d’aquests en la prevenció de contagis de la COVID-19, així com
també en el lliurament del servei postvenda.
Tots els criteris d’adjudicació que s’han establert estan vinculats a l’objecte de l’Acord marc,
respectant els principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
D’altra banda, la formulació dels criteris d’adjudicació garanteixen que les ofertes siguin
avaluades en condicions de competència efectiva. En tot cas, els plecs han de preveure que la
Mesa de contractació sol·liciti l’aclariment de les ofertes amb la finalitat de comprovar de
manera efectiva la informació facilitada pels licitadors amb el fi d’avaluar si les proposicions
compleixen els criteris d’adjudicació.
Per tant, els criteris d’adjudicació són els següents:
CRITERI 1. Oferta econòmica. Fins a 91,00 punts.
Per a complimentar l’oferta econòmica, el licitador ha de:
a) Omplir les dades dels quadres ombrejats en groc del document Excel adjunt a l’inici
d’un contracte basat amb els preus unitaris de la seva oferta. En aquest quadre
s’indicaran les unitats de cada article que s’hauran de subministrar.
Aquests quadres només permeten posar els preus unitaris millorables a la baixa
respecte el tipus de licitació de cada article.
Tot seguit es mostra la llegenda corresponent als quadres de l’oferta econòmica:
Casella que ha d’omplir el contractista
No aplica.

LLEGENDA

b) Amb els preus unitaris de la proposta efectuada per cada licitador, es calcularà l’import
total que resultarà de la multiplicació de cada preu unitari pel total d’unitats a
subministrar. El resultat de valor total de la comanda apareix en el propi document
Excel una vegada el licitador hagi introduït els preus.
Aquest valor és el que s’aplicarà a la formula de valoració de la oferta econòmica
indicada a continuació.
L’oferta més avantatjosa serà la que obtingui la puntuació més alta que resultarà de l’aplicació
de la fórmula següent:
𝑃𝑖 =

(𝐼𝐿 − 𝑂𝑖)
𝑥𝑃𝑚𝑎𝑥
[𝐼𝐿 − min(𝑂𝑚𝑖𝑛; 0,9𝑥𝐼𝐿)]
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On,
Pi = puntuació licitador i
Pmax = punts totals a repartir
IL = import licitació
Oi = oferta del licitador i
Omin = millor oferta
CRITERI 2. Criteri d’adjudicació i selecció de l’Acord marc. Fins a 5,00 punts.
Puntuació obtinguda en l’adjudicació de l’Acord marc.
CRITERI 3. Millores en el termini de subministrament. Fins a 4,00 punts.
Millores en el subministrament

Puntuació
màxima

Criteri 2.1. Reducció del termini de lliurament de les comandes en dies
hàbils respecte el termini màxim detallat al PPT.

2,00 punts

Criteri 2.2. Reducció del termini de lliurament del servei postvenda en
dies hàbils respecte el màxim detallat al PPT.

2,00 punts

Es puntuarà a raó d’1 punt per cada dia hàbil de reducció que s’ofereixi per a cadascun dels
subcriteris fins a un màxim de 2,00 punts per a cada subcriteri.
S’acreditarà amb declaració responsable.
21. Ofertes anormalment baixes
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi
els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació del
contracte basat.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules
administratives particulars.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un
20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un
10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques
presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes
i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions
de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana
aritmètica d’aquests valors absoluts.
22. Compensació als licitadors pel cas de renúncia o desistiment de l’Acord marc
De conformitat amb el que estableix l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017,
de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
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Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, en cas que l’òrgan de contractació decideixi no adjudicar, renunciï o desisteixi de
l’adjudicació de l’Acord marc, l’òrgan de contractació ha de compensar els licitadors per les
despeses en les que hagin incorregut en la forma prevista al Plec.
Per al càlcul de les despeses de preparació de la proposta del contracte en la que hagin
incorregut els licitadors, s’ha tingut en compte la dedicació en hores del personal que
l’empresari ha destinat a la preparació de la proposta. En aquest sentit, s’han diferenciat les
hores invertides per personal que es dedica a tasques administratives i les hores de personal
que desenvolupa tasques de caràcter intel·lectual i de supervisió.
Per a la determinació dels preus per hora del personal dedicat a la preparació de la proposta
s’han considerat les dades de 2015 de l’IDESCAT relatives al salari brut mitjà de dones i homes
de cada categoria professional. Aquestes dades les hem actualitzat amb la previsió d’un 1%
d’increment anual i aplicant una seguretat social del 33% i unes despeses d’estructura (llum,
impressora, fotocopiadora, telèfon, entre d’altres) del 12,5%. De tot això n’han resultat els
preus per hora i categoria professional següents:

CÀRREC

Sou brut
(import de
Seguretat
2016
social
actualitzat
(33%)
amb
un
1% anual)

Director

51.663,82

17.049,06

68.712,88 1.772,00 38,78 4,85

43,62

Professionals
científics i
intel·lectuals

33.655,82

11.106,42

44.762,24 1.772,00 25,26 3,16

28,42

7.143,38

28.790,00 1.772,00 16,25 2,03

18,28

Administratiu 21.646,61

Cost
total

Hores
anuals

Cost
per
hora

Cost
Despeses
total
d'estructura
per
(12,5%)
hora

Així, en el cas de no adjudicar, renunciar o desistir del contracte SAVO, SA ha de compensar
els licitadors per les despeses en què incorrin. L’import màxim que SAVO, SA abonarà per
aquest concepte és de 223,36 euros, IVA exclòs. En la determinació d’aquest import s’ha tingut
en compte la dedicació de 6 hores, a raó de 18,28 euros l’hora, IVA exclòs, en la preparació i
enviament de la documentació per part d’una persona encarregada de tasques administratives
i la dedicació de 4 hores, a raó de 28,42 euros l’hora, IVA exclòs, de la feina de supervisió.
En els contractes basats s’ha previst una hora per cada tasca. L’import màxim que SAVO, SA
abonarà per aquest concepte és de 46,70 euros, IVA exclòs.
23. Garantia provisional i definitiva
S’eximeix de la constitució de garantia definitiva a les empreses adjudicatàries de l’Acord marc.
Per a participar en la licitació no es preveu l’obligació de constituir cap garantia provisional.
24. Termini de garantia
No aplica.
25. Modificació de l’Acord marc per causes previstes
A. Supòsits:
1. L’aprovació de nous EPIS d’aplicació per prevenir sobre la transmissió de la COVID19.
2. Les necessitats del procés o l’aparició de nous riscos que facin convenient el
subministrament d’altres articles relacionats no especificats en aquest Plec.
B. Límits i condicions dels supòsits de modificació:
Les modificacions descrites són obligatòries per al contractista i en cap cas poden excedir
del 20% del preu inicial de l’Acord marc o conjuntament.
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En cap cas la modificació de l’Acord marc podrà suposar l’establiment de nous preus
unitaris no previstos en els contractes basats.
C. Procediment de modificació:
Per tramitar una modificació de l’Acord marc caldrà seguir els següents tràmits:
1. Proposta raonada del responsable de l’Acord marc, per iniciativa pròpia o a instància
del contractista, integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin la
modificació.
2. Audiència al contractista per un termini de tres dies hàbils.
3. Informes del secretari i de l’interventor.
4. Certificació de l’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi.
5. Acord d’aprovació de la modificació i de la despesa corresponent.
6. Reajustament de la garantia definitiva.
7. Publicitat de la modificació en el DOUE, si escau, i en el perfil de contractant, que s’ha
d’acompanyar en aquest últim mitjà de les al·legacions del contractista i de tots els
informes emesos.
26. Revisió de preus
De conformitat amb el que estableix l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017,
de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, no procedeix la revisió de preus dels contractes basats.
Els preus dels subministraments relacionats en l’Acord marc no seran objecte de revisió.
27. Subrogació de contractes de treball
No hi ha personal a subrogar.
28. Subcontractació
El contractista pot concertar la realització parcial de la prestació.
29. Obligacions essencials
Les obligacions essencials de l’Acord marc són:
a) Subministrar articles i que compleixin amb la normativa exigible i que disposin de les
acreditacions, certificacions o homologacions necessàries d’acord amb el PPT i PCAP.
b) Lliurar els articles en els terminis i condicions previstes en el PPT, o millora oferta pel
licitador.
c) Contractar i subscriure una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil d’explotació de
600.000, incloent responsabilitat civil patronal.
d) Substituir en els terminis indicats els béns defectuosos.
e) Complir amb les obligacions previstes en el PCAP i en el PPT.
f) Prestar el subministrament al seu risc i ventura, assumint tots els costos i despeses
relacionades amb el mateix.
g) Obtenir totes les acreditacions i compliment normatiu requerit per al subministrament de
cada article amb anterioritat a l’inici del mateix.
h) Indemnitzar els danys causats a tercers o a les instal·lacions com a conseqüència de la
prestació del subministrament.
i) Respectar el caràcter de confidencialitat d’aquella informació a la que tingui accés amb
ocasió de la prestació del subministrament.
30. Responsable de l’Acord marc i dels contractes basats i unitat de seguiment
El director dels Serveis de recollides i la directora de l’Àrea tècnica son les persones
responsables del contracte.
L’Àrea tècnica i l’Àrea dels Serveis de recollides són les unitats de seguiment encarregades de
les funcions d’assistència als responsables del contracte.
31. Condicions particulars a la que està sotmesa l’execució dels contractes basats
en l’Acord marc
S’estableix com a condició especial d’execució, d’acord amb l’article 202 de la LCSP, que
l’empresa contractista ha de garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del
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contracte basat siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals
equivalents.
L’incompliment d’aquesta té la consideració de causa d’incompliment greu del contracte basat,
fet que pot donar lloc a la imposició de les penalitats previstes en els Plec de clàusules
administratives particulars.
Es consideren obligacions dels contractes basats:
a) Lliurar els béns en el temps i lloc fixats en l’Acord marc i els documents que l’integren.
b) Posar a disposició de SAVO, SA, la documentació tècnica suficient relativa al
subministrament contractat.
c) Obtenir i disposar de les homologacions i permisos de qualsevol tipus que siguin
necessàries.
d) Complir les instruccions i els requeriments del responsable del contracte basat.
e) Designar una persona encarregada del contracte basat.
f) Fer servir les eines tecnològiques que SAVO, SA estableixi per a l’execució del contracte
basat, si és el cas.
g) En general, complir, a càrrec seu, totes les obligacions derivades del PCAP, del PPT i dels
altres documents i mantenir durant tota la seva vigència els mitjans tècnics i financers als
quals s’hagi compromès.
h) Contractar i subscriure una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil d’explotació de
600.000, incloent responsabilitat civil patronal.
i) Assistir a les reunions de seguiment que proposi SAVO, SA.
j) Indicar les adreces i telèfons que obligarà a mantenir operatius durant la vigència del
contracte.
k) Indicar una adreça de correu electrònic on efectuar les comandes.
l) Subministrar articles i/o productes que compleixin amb la normativa exigible i que
disposin de les acreditacions, certificacions o homologacions necessàries d’acord amb el
PPT i PCAP.
m) Lliurar els béns objecte de l’Acord marc en els terminis establerts i en condicions òptimes
per al seu ús.
n) Substituir en els terminis indicats els béns i/o productes defectuosos.
o) Complir amb les obligacions previstes en el PCAP i en el PPT.
p) Prestar el subministrament al seu risc i ventura, assumint tots els costos i despeses
relacionades amb el mateix.
q) Prestar el subministrament amb la qualitat exigida amb estricta subjecció a l’exigit en la
documentació contractual, poden dictar SAVO, SA les instruccions oportunes, sense
prejudici de les potestats de l’Administració.
r) Obtenir totes les acreditacions i compliment normatiu requerit per al subministrament de
cada article amb anterioritat a l’inici del mateix.
s) Indemnitzar els danys causats a tercers o a les instal·lacions com a conseqüència de la
prestació del subministrament.
t) Respectar el caràcter de confidencialitat d’aquella informació a la que tingui accés amb
ocasió de la prestació del subministrament.
32. Infraccions i penalitzacions
Es consideraran infraccions lleus:
a) La no compareixença injustificada davant dels responsable del subministrament de
SAVO, SA, quan aquesta així ho requereixi per tal d’informar del funcionament del
subministrament i de les seves possibles incidències.
b) No avisar amb antelació en cas que el subministrament no pugui ser lliurat en el termini
concedit, constituint un perjudici greu per SAVO, SA.
c) No designar a una persona encarregada de l’Acord marc amb un telèfon i adreça de
correu electrònic disponibles per a resoldre les possibles incidències que puguin sorgir
al llarg del contracte.
d) Incomplir els requisits en matèria de comunicació i documentació.
e) No lliurar els béns en el temps, la manera, i el lloc fixats en el contracte basat.
f) No posar a disposició de SAVO, SA la documentació tècnica suficient relativa al
subministrament contractat.
g) No complir les instruccions i els requeriments del responsable de l’Acord marc.
h) No complir amb les modificacions en el subministrament que li ordeni introduir SAVO,
SA, pel bon fi i en interès públic, en els termes previstos en aquest Plec.
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i)

No fer servir les eines tecnològiques que SAVO, SA estableixi per a l’execució de l’Acord
marc, si és el cas.
j) Faltar al respecte o tracte incorrecte entre el personal o al personal i serveis de SAVO,
SA.
k) No substituir en els terminis indicats els béns i/o productes defectuosos.
l) Qualsevol altra deficiència que afecti els subministraments que es pugui considerar
com a lleu.
Es consideraran infraccions greus:
a) No obtenir i disposar de les homologacions i permisos de qualsevol tipus que siguin
necessàries.
b) No complir, a càrrec seu, totes les obligacions derivades del PCAP, del PPT i dels altres
documents.
c) No subscriure la pòlissa de responsabilitat civil establerta al PCAP.
d) Subministrar articles que no compleixin amb la normativa exigible i/o no disposin de
les homologacions o permisos de qualsevol tipus que siguin necessaris d’acord amb el
PPT.
e) No respectar el caràcter de confidencialitat d’aquella informació a la que tingui accés
amb ocasió de la prestació del subministrament.
f) Produir danys o lesions a béns o persones per causa d’un subministrament incorrecte.
g) L’incompliment de les instruccions i ordres escrites de SAVO, SA relatives a l’execució
del contracte basat.
h) Deixar de prestar el subministrament parcialment o totalment per causa que sigui
imputable al contractista.
i) Persistir el retard en el compliment de les obligacions, cada cop que la demora
s’incrementi per un període igual o superior al període establert per atendre l’obligació,
o en el seu defecte per cada dia transcorregut.
j) Fer frau en la forma de prestació dels subministraments.
k) No garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte sigui iguals
per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals equivalents.
l) Reiterar en tres incidències lleus.
El contractista se sotmetrà al règim de penalitats durant la fase de prestació dels
subministraments objecte de l’Acord marc en els casos següents:
1. Per al compliment defectuós o l’incompliment de les obligacions del contractista que no
constitueixin demora, en concordança amb l’article 192 de la LCSP, s’imposaran les
penalitats següents:
a.
b.

Infraccions lleus: penalitzacions de fins 500€, IVA exclòs
Infraccions greus: penalitzacions entre 500€ i 2.000€, IVA exclòs

Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant sota
els principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte:
a) La intencionalitat
b) La pertorbació del subministrament en qualitat, quantitat i temps
c) El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció
d) Els danys produïts a SAVO, SA o a tercers
e) La quantitat de ciutadans afectats
f)
La reincidència en les infraccions
g) La participació en la comissió de la infracció
h) La transcendència social de la infracció
i)
El comportament especulatiu de l’infractor
j)
La quantitat global de l’operació que ha estat objecte de la infracció
k) La quantia del benefici il·lícit estimat
l)
La reducció de la vida econòmica dels mitjans o materials afectats
m) Els danys o desperfectes a reparar derivats de l’incompliment de les prescripcions
d’aquest Plec relatives a l’execució del contracte basat
2. D’acord amb l’article 193.3 de la LCSP, i d’acord amb les circumstàncies especials de l’Acord
marc del subministrament, quan el contractista, per causes que li són imputables, incorri
en demora respecte al compliment dels terminis parcials de lliurament i/o de servei
postvenda s’aplicaran penalitzacions per retard en el subministrament dels articles.
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L’incompliment dels terminis pot causar que SAVO, SA no disposi dels articles per a garantir
la seguretat dels treballadors. Els articles detallats en el PPT són imprescindibles per a
l’execució de la feina dels treballadors i, per tant, per a la producció.
El termini de lliurament no podrà ser superior a l’indicat al PPT o segons la millora
presentada pel licitador i acceptada per SAVO, SA. Si el contractista incorre en demora per
qualsevol causa, SAVO, SA podrà aplicar les penalitzacions següents:
a) Un 5% de la base imposable de la factura corresponent al lliurament afectat, per
cada dia de demora segons els terminis indicats al PPT o segons la millora
presentada pel licitador per als lliuraments, amb un màxim de 5 dies hàbils.
b) Un 5% de la base imposable de la factura corresponent al lliurament del servei
postvenda, per cada dia de demora segons els terminis indicats al PPT o segons
la millora presentada pel licitador per als lliuraments, amb un màxim de 5 dies
hàbils.
Document signat electrònicament
La cap de l’oficina tècnica

Vistiplau del director dels
Serveis de recollides

Vistiplau de la directora dels
Serveis tècnics

Patricia González

Àlex Ibáñez

Lourdes Ariza

Granollers, 21 de setembre de 2020.
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