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Memòria justificativa del contracte 

 

1.- Objecte complet del contracte  

L’objecte del present contracte és la contractació del subministrament d’estella llenyosa per a caldera 

de biomassa de la Fundació Sant Hospital La Seu d’Urgell. 

 

2.- Elecció del procediment 

A fi d’assolir una contractació eficient i ateses les condicions de la present licitació, es considera que 

el més adequat és tramitar-la a través del procediment obert no harmonitzat, de conformitat amb 

l’article 22 i 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, 

LCSP), emprant únicament criteris de valoració automàtics. 

 

 

3.- Vigència del contracte 

Analitzades les necessitats de la Fundació Sant Hospital La Seu d’Urgell a cobrir amb l’objecte del 

present contracte, s’entén que la vigència d’aquest ha de ser de 3 anys, prorrogable fins a 2 anys més. 

 

4.- Classificació que s’exigeix als participants i justificació 

D’acord amb el tipus de contracte, no és preceptiva. 

 

5.- Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació 

Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera i les condicions especials d'execució requerits 

a la licitació són els que millor poden justificar que l’empresa compta amb els recursos econòmics i 

tècnics suficients per donar resposta a la contractació del servei de manteniment dels equips de 

radiologia de la Fundació Sant Hospital. 

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 mitjà 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. 
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- Solvència tècnica: Els licitadors acreditaran la seva solvència tècnica necessàriament 

pels 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 

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 

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu 

amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris d’adjudicació que a 

continuació es relacionen. 

La seva configuració respon a la voluntat d’aconseguir la millor rendibilitat i eficiència del contracte 

fent servir criteris automàtics econòmics i de qualitat, tots ells vinculats a l’objecte del contracte i 

formulats de manera objectiva, respectant en tot moment els principis d’igualtat, no discriminació, 

transparència i proporcionalitat. 

 

CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (Sobre C): fins a 100 punts 

 

1.- Proposta econòmica: fins a 83 punts 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta econòmica més baixa. La resta de propostes 

econòmiques es puntuaran proporcionalment, a través de la fórmula següent: 

 

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.  

 

Es dóna 83 punts al preu donada la importància en tenir el preu més competitiu possible del 

mercat. 

 

2.- Servei post-venda: fins a 17 punts 
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Donat que la caldera de biomassa subministra l’energia necessària per al sistema de calefacció de la 

FSHSU, i es dona servei a pacients 365 dies a l’any i 24 hores al dia, el termini de subministrament 

és un punt clau per a la FSHSU. 

Pel que fa al servei post-venda, es valorarà la qualitat d’aquest servei puntuant el termini de lliurament. 

Per temps de subministrament s’entén el període transcorregut entre la comanda i l’entrega in situ del 

producte. Aquest temps es comptarà a partir del moment en què l’adjudicatari rebi la comanda. Si la 

comunicació es rep fora de l’horari laborable, el temps de resposta començarà a 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 :  17 punts 

- 13h a 18h :  13 punts  

- 19h a 24h :     9 punts 

- 25h a 30h :    5 punts 

- 31h a 36h :    1 punt  

 

 

7.- Condicions especials d’execució amb la justificació.  

A fi de donar compliment al previst per la LCSP en matèria de condicions especials d’execució, a part 

de les previstes en el plec de clàusules administratives particulars, seran d’aplicació les següents: 

- El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes derivades de 

l’execució de la prestació objecte del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de 

les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte, l’empresa 

contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis 

d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del 

contracte. 

 

- L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les  empreses 

subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions 

relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del 

pagament en termini.  

 

 

8.- Pressupost base de licitació desglossat. 

El límit màxim de la despesa total del present contracte, corresponent a les 3 anualitats, serà de 

126.000,00.- euros, sense IVA, ascendint a 152.460, 00.-euros amb IVA inclòs. 

 

9.- Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent els 

costos laborals, si existeixen 

El valor estimat del contracte, 210.000,00.- euros, sense IVA (254.100,00.- euros, IVA inclòs), inclou 

tots els conceptes definits a l’article 101 de la Llei de Contractes del Sector Públic d’acord amb la 

tipologia del contracte i es concreta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
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S’ha tingut en compte, en allò que li sigui d’aplicació al contracte, els següents conceptes: import total 

estimat sense IVA, els preus habituals en el mercat, la duració del contracte, les possibles pròrrogues, 

costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos que es derivin de 

l’execució material dels serveis, despeses generals d’estructura i el benefici industrial, beneficis per 

l’adjudicatari fins i tot els que no siguin repercutits per l’entitat contractant, etc., corresponent al 

següent desglossament: 

a) Valor estimat del contracte: 210.000,00.- euros, sense IVA (254.100,00.- euros, IVA inclòs) 

b) Pressupost base de licitació: 152.460,00.- euros IVA inclòs (126.000,00.- euros sense IVA) 
c) Import possibles pròrrogues: -------- 

d) Import anual: 42.000,00.- euros sense IVA ( 50.820,00.- euros IVA inclòs) 

e) Import possibles modificacions:  --------- 

f) Partida IVA anual: 21% segons la legislació vigent 
 

 

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 justificatiu de la no divisió en lots adjunt.  


