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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE
CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
Amb aquest contracte, la Diputació de Tarragona pretén promoure la igualtat
d'oportunitats i la integració de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió en el
mercat laboral, a més de fomentar el consum, la promoció i la difusió dels productes
agroalimentaris de les Comarques Tarragonines, que tinguin distintiu d’origen i
qualitat agroalimentària: Denominació d’Origen (DO), Denominació d’Origen
Protegida (DOP), Marca de Qualitat Alimentària (MQ) i Indicació Geogràfica
Protegida (IGP).
Així mateix, amb aquest contracte, es vol fomentar el consum responsable valorant
que la producció dels elements inclosos en el lot provinguin d’empreses d’impacte
social.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte és el subministrament d’obsequis per al personal de la
Diputació de Tarragona, amb motiu de les festes de Nadal 2018.
La participació en el procediment d'adjudicació d'aquest contracte es reserva a
Centres especials de treball (CET) i a empreses d’inserció de conformitat amb la
disposició addicional quarta de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
sector públic.
Nombre previst de lots a subministrar: 1.262. No obstant, aquesta quantitat podrà
variar, d’acord amb les necessitats de la Diputació.
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Tractament de dades de caràcter personal (ref. Reglament LOPD 1720/2007):
SÍ ›
Nivell de Seguretat __________

NO › (X)

3.- DIVISIÓ EN LOTS
Tots els lots obsequi han de ser iguals i això fa que no sigui aconsellable la divisió
de l’objecte del contracte en lots.
4.- VALOR ESTIMAT
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 53.004,00 €
Import de les pròrrogues: 0
Import de les modificacions previstes: 0
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 53.004,00 €
5.- PRESSUPOST
Tipus de Pressupost: Màxim de Despesa
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Pressupost màxim de licitació: 53.004,00 €
IVA 21%: 11.130,84 €
Pressupost total: 64.132,84 €
Preu unitari lot: 42,00 € (IVA exclòs)
El preu unitari del lot s’ha determinat en funció de la disponibilitat pressupostària
que la Diputació ha previst per cada lot obsequi, i és el mateix dels darrers anys. El
contingut definitiu del lot-obsequi, i per tant el seu cost, no es pot determinar ja que
el plec només defineix un contingut mínim, podent els licitadors millorar-lo amb
productes addicionals.
El pressupost base de licitació és el resultat de calcular el preu unitari pel nombre
previst de lots a subministrar.
6.- LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ
El lloc de lliurament serà en els magatzems o altres llocs que la Diputació assenyali
en el moment de l’adjudicació, dins de l’àmbit territorial de la província. Els llocs de
dipòsit dels lots podran estar situats en fins a 7 destinacions diferents.
El termini màxim de lliurament de les caixes amb els lots és el dia 12 de desembre
de 2018, llevat que per necessitats de la Diputació, el responsable del contracte
indiqui una data posterior. Els dies de lliurament es fixaran tenint en compte la
disponibilitat dels diferents centres.
7.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
La Diputació adjudicarà aquest contracte aplicant els següents criteris d’adjudicació,
que s’han seleccionat per determinar la millor oferta en termes de qualitat i de
producció solidària:
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A) Judici de valor
-

CRITERI 1: Valoració del lot mínim i productes addicionals, fins a 8 punts
Per a la valoració dels lots, la mesa serà assistida per personal de les Àrees de
Serveis Interns, Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, i residència
Els licitadors poden millorar la seva oferta incloent en el lot productes
alimentaris addicionals no inclosos en el lot mínim, relacionats amb aquest
tipus de subministraments. La valoració d'aquests productes addicionals i la
seva idoneïtat, es realitzarà per la mesa juntament amb la dels productes
inclosos en el lot mínim.
Per a la valoració es tindrà en compte la presentació, el gramatge, l'anyada i la
qualificació dels vins segons el seu envelliment en barrica (jove, criança,
reserva o gran reserva), la qualitat i la idoneïtat dels productes inclosos en el lot
mínim i dels productes addicionals ofertats com a millores.

B) Automàtics
-

CRITERI 2. Qualitat dels productes............fins a 5 punts.
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Es valoraran els premis o reconeixements públics de qualitat suficientment
acreditats. El repartiment de la puntuació es farà de la següent manera:
-

0,5 punts per cada producte amb reconeixement públic (Premi, Menció...)
suficientment acreditat.

És necessari aportar l'acreditació dels premis o reconeixements públics de
qualitat, en cas contrari no es valorarà.

-

CRITERI 3. Producció artesana............fins a 2 punts.
Es valorarà la producció artesanal dels torrons, les neules i altres productes
inclosos com a millores. La puntuació s’atorgarà de la següent manera:
• 0,5 punts per cada producte de producció artesanal acreditada.
És necessari aportar l'acreditació de la producció artesanal, en cas contrari no
es valorarà.

-

CRITERI 4. Producció solidària, fins a 5 punts.
Es valorarà que la fabricació dels productes que componen el lot provinguin de
cooperatives, organitzacions sense afany de lucre, empreses d’interès social i
fundacions amb fins socials.
El repartiment de la puntuació es farà de la següent forma:
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-

0,5 punts per cada producte fabricat per empreses cooperatives,
organitzacions sense afany de lucre, empreses d’interès social o fundacions
amb fins socials, degudament acreditat.

És necessari aportar l'acreditació de la producció solidària, en cas contrari no
es valorarà.
Criteri de desempat.
En cas d'empat entre 2 o més licitadors, l'adjudicació es resoldrà aplicant per ordre
els següents criteris:
1. Millor puntuació en el Criteri 4. Producció solidària.
2. Millor puntuació en el Criteri 2. Qualitat dels productes.
3. Major percentatge de treballadors amb discapacitat a la plantilla, primant en
cas d'igualtat, el major nombre de treballadors fixos amb discapacitat en
plantilla.
4. Si persisteix l'empat, es resoldrà per sorteig
8.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA:
Solvència econòmica financera: El volum anual de negocis del licitador, referit a
l'any de major volum de negocis dels tres últims conclosos, haurà de ser igual o
superior a 79.506,00 euros.
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El volum anual de negoci s’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil o en cas de no estar-hi inscrits, en el registre que
correspongui.
Solvència tècnica: L’import anual acumulat de subministraments de
característiques semblants a les de l’objecte del contracte referit a l’any de major
execució dels últims tres conclosos haurà de ser igual o superior 37.102,80 euros.
Els licitadors hauran d’aportar una relació dels principals subministraments de
característiques semblants a l’objecte d’aquest contracte, efectuats durant els últims
tres anys, indicant-ne l’import, dates i destinatari públic o privat. Els
subministraments efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o quan el
destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
9.- PENALITATS
Les previstes en l’art. 193 LCSP
10.- MODIFICACIONS
No es preveuen
11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
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Roser Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions.
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