

Multitud de clients



El pagament està compromès en el pressupost.



Hi ha múltiples maneres de fer una oferta ja
sigui directament, associant-se amb altres
empreses, posant els seus mitjans a
disposició d’altres empreses per a integrar
la solvència o via subcontractació.

Divisió del contracte en lots.

Solvència de l’empresari vinculada a l’objecte i proporcional.
Foment de la transparència amb la desaparició del
procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia i
la creació del procediment obert simplificat.
Impuls de la Plataforma de Contractació del
Sector Públic i de la contractació electrònica
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma



El sector públic està format per:
◦ Administracions Públiques
 Estat
 Comunitats Autònomes
 Administració Local
o Empreses Públiques

Compra
centralitzada.
Central de
Compres.

Compra no
centralitzada

Licitacions amb
publicitat

Licitacions sense
publicitat

L'import total pagader, sense incloure l'IVA, incloent
qualsevol opció eventual, les pròrrogues i
modificacions. És una estimació de tots els
compromisos econòmics que poden derivar del
contracte, puguin o no finalment donar-se.

Determina el règim jurídic aplicable a la licitació i al
contracte. En concret, servirà per a fixar si un
contracte és harmonitzat, el procediment
d’adjudicació, la seva publicitat i el règim de
recursos.

Pressupost base de licitació: límit màxim de despesa
que pot comprometre l'òrgan de contractació,
incloent l'IVA però sense considerar les pròrrogues i
possibles modificats. És la referència bàsica perquè
els licitadors presenten les seves ofertes
econòmiques.
Preu del contracte: és la retribució del contractista
que s'abonarà en funció de la prestació executada i
segons els pactes.

Aquest terme defineix un valor estimat mínim
que marca el règim jurídic aplicable als
contractes.
La convocatòria del procés de selecció ha de ser
publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea
amb caràcter previ a qualsevol altra publicitat i
en el Perfil del Contractant. En l’AGE també és
preceptiva la publicació en el BOE.

TIPUS DE CONTRACTE

VALOR ESTIMAT

AGE
Obres, concessió d’obres i
concessió de serveis

CCAA i EELL

= o > 5.350.000 €

Subministraments

= o > 139.000 €

= o > 214.000 €

Serveis

= o > 139.000 €

= o > 214.000 €

Serveis socials i serveis annex IV

= o > 750.000 €

Codificació CPV es un codi normalitzat a nivell
europeu relatiu a l'objecte del contracte.
Permet identificar mitjançant un codi numèric la
prestació que es demanda i resulta obligatori per
als contractes de llindar comunitari mentre que és
potestatiu per als altres.
La principal funció d'un codi CPV, és la possibilitat
d'identificar licitacions i adjudicacions en qualsevol
país de la Unió Europea.

Serveis

Subminis
traments

Obres
L'execució d'una obra,
aïllada o conjuntament
amb la redacció del
projecte

Mixts
Aquell que contingui
prestacions corresponents a
un altre o altres de diferent
classe

L’adquisició,
l'arrendament financer, o
l'arrendament, amb o
sense opció de compra,
de productes o béns
mobles

Prestacions de fer
consistents en el
desenvolupament d'una
activitat o dirigides a
l'obtenció d'un resultat
diferent d'una obra o
subministrament, incloent
aquells en què
l'adjudicatari s'obligui a
executar el servei de
manera successiva i per
preu unitari

Obert

Amb
publicitat

Obert

Simplificat

Restringit

Simplificat
abreujat

Negociat

Sense
publicitat

Negociat
Contractes
menors

Procediment
obert

•Hi ha un anunci de licitació

•Pot acudir tota empresa que estigui interessada a presentar una oferta.
•Es prohibeix la negociació amb les empreses
•S’estableixen criteris d’adjudicació

•Hi ha un anunci de licitació.

Procediment
restringit

•Pot acudir tota empresa que estigui interessada, però s'exigeixen complir
uns determinats requisits de solvència.
•Sobre la base d’aquests requisits que vénen especificats en els plecs, les
empreses són seleccionades i només a aquestes últimes se'ls permetrà
presentar oferta.
•Està prohibida tota negociació amb les empreses.
•S’estableixen criteris d’adjudicació

Procediment
negociat

•Només pot utilitzar-se en els casos previstos en la llei.
•Es negocien les ofertes amb els licitadors.
•S’estableixen aspectes a negociar i criteris d’adjudicació.
•Pot ser amb publicitat i sense publicitat. Al negociat amb publicitat se li
apliquen les normes del procediment restringit.
•Tan sols es pot presentar oferta si s'ha rebut una invitació a participar en
el procediment.

Obres de valor estimat < 40.000 €
Serveis i subministraments de valor estimat
< a 15.000 €

S’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte
del contracte per a no superar els umbrals
assenyalats.

L’adjudicatari serà persona física o
jurídica amb capacitat d’obrar i
habilitació professional, si escau
Apte per a safisfer necessitats de
caràcter puntual. La durada no pot ser
superior a un any ni es poden prorrogar

PROCEDIMENT OBERT

OBERT

SARA

CONTRACTES I VALOR ESTIMAT
OBRES
=> 5.350.000 €

NO SARA

OBERT SIMPLIFICAT**
OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT***

SUBMINISTRAMENTS I
SERVEIS
=>
139.000 €

=>
214.000 €

=>
750.000 €

Quanties inferiors
=< 2.000.000 €

=<139.000 € *

< 80.000 €

< 60.000 €*

•Quanties modificades per DF 40 Llei 11/2020, 30 desembre de Pressuposts Generals de l’Estat per a 2021
** També és requisit obligatori que els criteris d’adjudicació siguin avaluables mitjançant fórmules o, en cas que n’hi hagi criteris
avaluables mitjançant judici de valor, la seva ponderació no superi el 25 % o el 45% si són prestacions de caràcter intel·lectual
*** Els criteris d’adjudicació han de ser avaluables mitjançant fórmules

Ordinària

Urgent

Emergència

•És la que s’estableix amb caràcter
general per a la tramitació dels
contractes

•Necessitat inaplazable o

• Actuacions immediates a causa
d'esdeveniments catastròfics, de
situacions que suposin greu perill

•Raons d’interès públic
•Els terminis de licitació,
adjudicació i formalització es
redueixen a la meitat amb
excepcions

•Sense obligació de tramitar
expedient de contractació
•El termini d'inici de l'execució de
les prestacions no podrà ser
superior a un mes
•S’adonarà d'aquests acords al
Consell de Govern en el termini
màxim de trenta dies

La Plataforma de Contractació del Sector Públic
permet consultar les licitacions publicades en els
Perfils del contractant allotjats en aquesta, i també
les d'altres organismes públics que utilitzen altres
plataformes de contractació però que publiquen les
convocatòries de licitacions i els seus resultats
mitjançant mecanismes d'agregació.
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

És possible accedir a la funcionalitat bàsica de la Plataforma sense
necessitat d'identificar-se prèviament:
Consulta i cerca de licitacions publicades
Consulta i cerca de perfils del contractant
Pot realitzar altres accions: seguiment de licitacions, realitzar
preguntes sobre una licitació concreta, subscriure's per a la recepció
d'informació del seu interès o accedir a les comunicacions dels
òrgans de contractació.
L'única dada que es requereix per a registrar-se com a operador
econòmic és una adreça de correu electrònic, per la qual cosa
qualsevol usuari interessat pot accedir de manera gratuïta a aquests
serveis personalitzats.

Documents licitació

Plec de clàusules
administratives
particulars

Plec de prescripcions
tècniques

Regles pròpies de la
licitació en qüestió,
criteris d'adjudicació
i drets i obligacions de
les parts

Condicions tècniques
mínimes de la prestació
objecte del contracte

Documentació
general

Relativa a la capacidad i
solvència del licitador
•SARA: DEUC
NO SARA: declaració responsable
•Altra documentació que
s’assenyali en el Plec

Criteris avaluables
judici de valor

Documentació relativa a
la proposta tècnica
avaluable mitjançant
judici de valor

Criteris avaluables
fórmula

Oferta econòmica
Documentació relativa
a la proposta tècnica
avaluable mitjançant
fórmules

És la documentació acreditativa dels requisits del
licitador per a poder contractar:
Capacitat d’obrar
Representació persones jurídiques
Solvència econòmica i tècnica
No estar incurs en prohibicions de contractar
ni en causa de incompatibilitat
En sobre núm. 1, segons el procediment, s’inclourà el
DEUC o declaració responsable. L’acreditació d’allò
declarat es sol·licitarà al licitador proposat com a
adjudicatari.

La introducció de l’oferta econòmica o de documentació relativa
a la proposta tècnica avaluable mitjançant fórmules en el sobre
de documentació de criteris avaluables mitjançant judici de valor
així com la introducció de documentació relativa a l’oferta en el
sobre de documentació general pot donar lloc a l’exclusió del
licitador per vulneració del secret de l’oferta

•Qualificació documentació sobre 1
Qualificació de la

documentació

•Si la mesa observa defectes o omissions esmenables atorgarà termini d’esmena no superior a tres dies naturals.
•Si licitador no esmena les deficiències la mesa l’exclou del procediment

general

•La mesa avalua o sol·licita els informes tècnics que consideri oportuns
Obertura sobre criteris
avaluables judici de
valor

•Si la licitació és electrònica no hi haurà acte públic d’obertura
Obertura sobre criteris •La mesa avalua els criteris
avaluables mitjançant
fórmula

Proposta
d’adjudicació

•La mesa de contractació ha d’elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació raonada que estimi adequada, que
inclourà en tot cas la valoració de tots els criteris

•Requeriment de documentació acreditativa de allò declarat en el sobre número 1. (Diapositiva següent)

Requeriment de
documentació al •Si no presenta documentació es requereix al següent classificat.
licitador
proposat.

•Dins els cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació. Aquest termini quedarà en suspens fins que no hagi
transcorregut el termini concedit, si escau, per esmenar.
Adjudicació

•Ha de ser motivada, s’ha de notificar als candidats o licitadors i s’ha de publicar en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació. Recurs especial art.44 LCSP(obres amb VE>3 milions o subministrament i serveis VE>a 100 mil ). Recurs especial
art.66 LRJCAIB.

•Contractes d’obres amb VE>3 milions o subministrament i serveis VE>a 100 mil no es poden formalitzar abans de 15 dies
hàbils des del lliurament de la notificació d’adjudicació.
Formalització
del contracte.

•Contractes de valors inferiors formalització no més tard dels 15 dies hàbils següents a la realització de la notificació de
l’adjudicació.

Garantia definitiva. Metàl·lic, aval o assegurança de caució. S’ha de dipositar en
el Servei de Dipositaria de la CAIB.
Personalitat i capacitat:
•Persones físiques: DNI. Es pot autoritzar a l’Administració per a la seva comprovació.
•Persones jurídiques:
•escriptura de constitució inscrita en el Registre Mercantil.
•Prestacions objecte del contracte incloses dins de l’objecte social o àmbit d’activitat propis d’acord amb
els estatuts o regles fundacionals.
•No poden contractar amb l’Ádministració les Comunitats de Bens
Representació :
•DNI representant
•Escriptura d’apoderament
Acreditació solvència econòmica i tècnica d’acord amb l’establert en el PCA.
(Diapositiva següent)
Compliment d’obligacions tributàries i Seguretat Social.

Solvència econòmica
•Volum anual de negocis, o bé volum anual de
negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte.
•Justificant de l'existència d'una assegurança de
responsabilitat civil per riscos professionals
•Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al
tancament de l'últim exercici econòmic per al qual
estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes
anuals

Solvència tècnica
•Relació de les obres executades en el curs dels cinc
últims anys o dels subministraments o serveis
executats en els últims tres anys, avalada per
certificats de bona execució
•Declaració indicant el personal tècnic o organismes
tècnics, estiguin o no integrats en l'empresa
•Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels
directius de l'empresa i, en particular, del
responsable o responsables d’executar la prestació
•Indicació de les mesures de gestió mediambiental
que l'empresari podrà aplicar en executar el
contracte
•Declaració indicant la maquinària, material i equip
tècnic del qual es disposarà per a l'execució de les
obres o serveis
•Mostres, descripcions i fotografies dels productes a
subministrar, l'autenticitat dels quals pugui
certificar-se a petició de l'entitat contractant

Si no es compleix el requeriment de documentació previ a
l’adjudicació en el termini assenyalat o no s’esmenen en termini
els defectes o omissions advertits, o en el cas que la
documentació del licitador contengui defectes substancials o
deficiències materials no esmenables, s’entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta, i se li exigirà l’import del 3 % del
pressupost base de licitació, l’IVA exclòs, en concepte de
penalitat.
Així mateix, en aquest cas, es demanarà la mateixa
documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin estat
classificades les ofertes i sense necessitat de ponderar novament
els criteris d’adjudicació ni de recalcular les puntuacions dels
licitadors.

La inscripció del licitador en el Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic l’eximeix d’aportar la documentació
relativa a la personalitat i capacitat d’obrar, i la
representació, així com l’habilitació
professional o empresarial i, si escau, la
solvència econòmica i financera i tècnica o
professional o la classificació i altres
circumstàncies.
http://www.caib.es/sites/jcca/ca/informacio_g
eneral-4419/

La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les
empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens
del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor
estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs).
En canvi, en els contractes de serveis no s’exigeix la classificació, tot i que
l’empresari pot obtenir-la com a empresa de serveis a fi d’acreditar la solvència.
Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El termini per resoldre l'expedient és de sis mesos.
http://www.caib.es/sites/jcca/ca/sollicitud_de_classificacio-4404/

http://www.caib.es/sites/jcca/ca/inici-4375/?campa=yes

