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Memòria justificativa del contracte

1.- Objecte complet del contracte
Subministrament de la maquinària necessària per a la bugaderia de la Fundació Sant Hospital, per tal
de poder realitzar el servei de manera adequada.

2.- Elecció del procediment (SACAC):
Procediment obert simplificat, segons allò establert a l’article 159 LCSP.

3.- Vigència del contracte:
El contracte tindrà una durada de 36 dies hàbils, a partir de l’endemà de la data de signatura de l’acta
d’inici del subministrament, que es formalitzarà en el termini màxim d’un mes des de la data de
signatura de contracte.

4.- Classificació que s’exigeix als participants i justificació (SACAC):
No procedeix
5.- Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació.
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant l’aportació
dels documents següents:
Solvència econòmica i financera i tècnica
-

Solvència econòmica i financera:


El volum anual de negocis referit a l’any de major execució dels darrers tres anys
conclosos ha de ser d’almenys el valor anual mig el valor estimat del contracte.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s’aporti el model normalitzat del
Registre Mercantil) o en el registre oficial que correspongui o, en el cas d’empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil, mitjançant el llibre d’inventaris i comptes
anuals legalitzats per aquest Registre.

-

Solvència tècnica: Els licitadors acreditaran la seva solvència tècnica necessàriament
pels tres mitjans següents:


Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució
dels darrers tres anys dels subministraments corresponents al mateix tipus o naturalesa
que el que correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el 70% del valor estimat del
contracte.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació dels
subministraments realitzats per l’interessat en el curs dels darrers tres anys,
corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte,
especificant l’import, les dates i el destinatari públic o privat. En el cas de destinataris
públics, els subministraments realitzats s’entendran acreditats si s’aporta certificat
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expedit o visat per l’òrgan competent. En el cas de destinataris privats, els
subministraments realitzats es podran acreditar mitjançant certificats expedients per
aquests o, en el seu defecte, mitjançant declaració del licitador. Els certificats de bona
execució emesos per destinataris públics podran ser comunicats directament per
aquesta entitat a l’òrgan de contractació.
Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els de
l’objecte del contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígits dels seus
respectius codis CPV.

6.- Criteris d’adjudicació i justificació

CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (Sobre C): fins a 100 punts
1.1.- Proposta econòmica fins a .... 70 punts
S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta econòmica més baixa. La resta de propostes
econòmiques es puntuaran proporcionalment.
Px = Oe . Pm / Ox
Px és la puntuació de l’oferta X; Oe l’oferta més econòmica; Pm és la puntuació màxima; Ox l’oferta X.

1.2.- Termini de garantia fins a ....6 punts
Es puntuaran les ampliacions sobre la garantia mínima exigida en el plec de clàusules
administratives particulars i el quadre de característiques específiques.
Com a màxim és valorarà 4 anys d’ampliació del mínim exigit al Plec.
Per cada any d’ampliació es puntuarà amb 1,5 punts.
L’ampliació de la garantia comporta la retenció de la fiança fins a l´acabament del termini ofert
per la empresa.
1.3.- Termini de lliurament fins a ....8 punts
Es valorarà especialment l’escurçament sobre el termini màxim fixat en el plec de
prescripcions tècniques i el quadre de característiques específiques, només en el cas que
aquest sigui coherent amb el programa de treball a realitzar.
La puntuació màxima s’atorgarà per un termini de lliurament igual a dos terços del termini del
contracte. Els temps d’execució inferiors, obtindran els mateixos punts.
Per cada dia de reducció del termini de lliurament s’atorgaran 0,8 punts fins a un màxim de 8
punts per al termini mínim de 20 dies hàbils.

1.4- Servei post-venda fins a .... 6 punts
Pel que fa al servei post-venda es valorarà la qualitat d’aquest servei puntuant el temps de
resposta per resoldre les possibles incidències i revisions.
Per temps de resposta, s’entén el període transcorregut entre la notificació de l’avaria i la
resposta d’un tècnic especialitzat in situ en la ubicació física de l’equip. Aquest temps es
comptarà a partir del moment en què l’adjudicatari rebi la comunicació de l’avaria. Si la
comunicació es rep fora de l’horari de servei contractat, el temps de resposta començarà a
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comptar a partir del moment de l’horari de servei del dia hàbil següent.
El temps de resposta es puntuarà seguint els següents intervals:
0h a 12h :
12h a 18h :
18h a 24h :
24h a 30h :
30h a 36h :

6 punts
5 punts
3 punts
2 punts
1 punt

1.5-Aspectes mediambientals fins a ....10 punts
Es valorarà amb 10 punts les ofertes en que els equips disposin d’alguna certificació
d’estalvi energètic (s’haurà d’acreditar amb la corresponent certificació).

7.- condicions especials d’execució amb la justificació.
Les previstes al PCAP

8.- Pressupost base de licitació desglossat.
Pressupost màxim de licitació: 73.810,00 € (IVA inclòs)
61.000,00 € (IVA exclòs)

1 Rentadora: 13.000,00 € (IVA exclòs) – 15.730,00 € (IVA inclòs)
1 Rentadora: 13.000,00 € (IVA exclòs) – 15.730,00 € (IVA inclòs)
1 Assecadora: 6.000,00 € (IVA exclòs) – 7.260,00 € (IVA inclòs)
1 Assecadora: 6.000,00 € (IVA exclòs) – 7.260,00 € (IVA inclòs)
1 Calandra: 23.000,00 € (IVA exclòs) – 27.830,00 € (IVA inclòs)

9.- Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent els
costos laborals, si existeixen (SACAC)

Valor estimat del contracte:

61.000,00 € (IVA exclòs)
73.810,00 € (IVA inclòs)

Pressupost màxim de licitació: 73.810,00 € (IVA inclòs)
61.000,00 € (IVA exclòs)

1 Rentadora: 13.000,00 € (IVA exclòs) – 15.730,00 € (IVA inclòs)
1 Rentadora: 13.000,00 € (IVA exclòs) – 15.730,00 € (IVA inclòs)
1 Assecadora: 6.000,00 € (IVA exclòs) – 7.260,00 € (IVA inclòs)
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1 Assecadora: 6.000,00 € (IVA exclòs) – 7.260,00 € (IVA inclòs)
1 Calandra: 23.000,00 € (IVA exclòs) – 27.830,00 € (IVA inclòs)

10.- Indicar la necessitat que es vol cobrir amb la licitació relacionat amb l’objecte del contracte.
Veure informe de necessitats adjunt.

11.- Motivació de la insuficiència de mitjans, únicament en contractes de serveis.
No procedeix

12.- Decisió de no dividir en lot l’objecte del contracte amb la seva justificació
Veure informe de no divisió en lots adjunt

