CONTRACTACIÓ PÚBLICA
PER A PIMES
CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA CAIB

La raó de ser de la Central de Contractació és aconseguir
una utilització més eficient dels fons públics
• Aconseguir economies d’escala per obtenir béns i serveis en millors condicions i a millor

•
•
•
•
•

preu
Simplificar els procediments de contractació
Superar la situació anterior d’incompliment en molts casos, de les exigències de la normativa
contractual en la contractació de certs béns i serveis
Homogeneïtzar i estandarditzar els béns i serveis d’ús comú i habitual de l’Administració de
la CAIB
Millorar la gestió i l’eficiència en el consum
Incloure de forma generalitzada clàusules que permetin la consecució d’objectius de política
social i de política mediambiental

Catàleg de la Central de Contractació
La CAIB compta amb un catàleg de matèries declarades de
contractació centralitzada que són d’ús recurrent pels diferents
organismes públics.
La darrera actualització del catàleg de la CAIB a on es relacionen
aquestes categories centralitzades es troba al BOIB nº 82 de
14/05/2020

OBRES
• Reparacions d'edificis en general (fontaneria, electricitat, pintura
...)

• Execució d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica
• Instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics.

SUBMINISTRAMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material d'oficina.
Paper per a impressió i fotocòpies.

Cartutxos de tòner i tinta per a impressores, fotocopiadores i faxos
Mobiliari d'oficina.
Combustibles i carburants.
Vehicles

Energia elèctrica.
Equipaments informàtics d'oficina.
Fotocopiadores i faxos
Equipaments per mesurar o controlar el consum energètic i el factor de potència

SERVEIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neteja.

•
•

Auditories energètiques.

Seguretat i vigilància
Mediació per a la contractació d'assegurances.
Assegurances
Serveis postals.

Agència de viatges.
Manteniment d'instal·lacions
Gestió per a la venda d'excedents de producció d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica.
Millora de l'eficiència energètica amb taxa d'estalvi garantida i manteniment de les instal·lacions tèrmiques d'il·luminació i altres consumidors
d'energia en els edificis.
Servei d’impressió, ensobrat i enviament de notificacions a través de l’operador postal, al seu destinatari.

Instruments que utilitza la central de
contractació actualment
Acord marc (AM):

•

1era fase: s’estableixen unes condicions i termes comuns i es
seleccionen les empreses adjudicatàries de l’AM

•

L’establiment de l’AM no comporta l’execució encara de cap
prestació

•

2ona fase: els usuaris adjudiquen els seus propis contractes
basats en l’AM (en ocasions amb nova licitació o sense nova
licitació) atenent a les seves necessitats, amb les
especificacions, en els termes i condicions i pels preus que
dins el marge dels plecs, estigui permès.

•

Cada usuari aporta el finançament necessari per a l’execució
del seu contracte basat

Contractes centralitzats: en el contracte centralitzat s'integren,
en un únic expedient, les prestacions dels diversos organismes
públics usuaris.
A diferència de l‘AM, en l'expedient de contractació es defineixen
les prestacions concretes que l'empresa prestarà, es determina
l'import de licitació del contracte i s'estableix el seu finançament.

El contracte centralitzat, respecte a l‘AM, permet una major
homogeneïtzació de la prestació entre els diferents organismes, ja
que la concreció de les necessitats es realitza en el plec de
prescripcions del contracte elaborat per la CC atenent a les
necessitats prèviament posades de manifest pels usuaris

Procediment d’Acord marc
• Qui tramita l’expedient?: La Central de Contractació és l’organisme responsable
de la licitació, adjudicació i formalització de l’Acord marc

• Quina durada té un Acord marc?: fins a un màxim de 4 anys, dins el qual es
poden adjudicar una diversitat de contractes basats

• Qui són els destinataris dels Acords marc?: les conselleries del Govern de les
Illes Balears i els ens del seu sector públic instrumental (Fundacions, empreses
publiques, consorcis, etc) amb caràcter obligatori. També poden adherir-se altres
organismes públics com Consells Insulars, UIB, ajuntaments, etc

Procediment d’Acord marc
• Quin és l’objecte dels Acords marc?: dins les categories declarades de
contractació centralitzada, són aquells béns i serveis d’ús comú i habitual pels
diferents organismes públics usuaris i que permeten per tant, una certa
homogeneïtzació

• Com s’estructura l’objecte de l’Acord marc?: habitualment i excepte que
per raons d’unitat de gestió no sigui aconsellable, l’objecte dels Acords marc
es fracciona en 3 lots per àrees geogràfiques coincidents amb les illes de
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera

Procediment d’Acord marc
• Quantes empreses es seleccionen en l’adjudicació d’un Acord marc?:
habitualment vàries empreses per a cada lot, excepte que per raons d’unitat
de gestió, sigui aconsellable comptar amb una única empresa

• Com poden les empreses petites participar en Acords marc d’elevat

valor estimat?: poden unir-se en UTE als efectes de presentar una oferta i
d’executar la prestació de forma conjunta i als efectes d’acreditar la seva
solvència. Les empreses també poden, sense unir-se en UTE, basar-se en la
solvència d’altres empreses que no han participat en el procediment de
licitació, per poder ser adjudicatàries de l’Acord marc.

Procediment d’Acord marc
• Quins són els procediments a través dels quals s’adjudiquen els
Acords marc?: habitualment s’utilitza el procediment obert, de manera que
qualsevol empresa interessada que compti amb la capacitat i solvència
adequades, pot presentar una oferta. Per afavorir la participació de les petites
empreses, aquestes poden presentar oferta a un, dos o els tres lots
indistintament, segons la seva conveniència i àmbit d’actuació, insular, de
dues, o de les tres illes, sense límit pel que fa a la possibilitat de ser
adjudicatàries d’un, dels dos o dels tres lots.

Procediment d’Acord marc
• Quines altres mesures es prenen per afavorir la participació de les
petites empreses?: a més de la divisió de l’objecte de l’Acord marc en lots,
els plecs estableixen una solvència proporcionada al valor estimat de l’AM i
en els casos (habitualment) en què l’AM s’adjudica a vàries empreses,
s’estableix una solvència referida, no a la totalitat del valor estimat, sinó a una
part proporcionada segons el nombre d’empreses que es selecciona, davant
l’estimació que cada empresa executarà una part de la prestació i no la seva
totalitat

Participació de les empreses
• Com ho ha de fer una empresa per participar en el procediment de
licitació d’un Acord marc?:
• Accedir a l’Plataforma de

contractes

del

sector

públic

(PCSP):

https://contrataciondelestado.es

• Enregistrar-se a l’PCSP amb un usuari i contrasenya accedint a través de la icona
Empresas

• Identificar els expedients en els quals pot estar interessada una empresa mitjançant
l’eina de recerca de l’PCSP

Participació de les empreses
• Com funciona l’eina de recerca de l’PCSP?: A través de la icona buscar licitaciones
l’empresa accedeix a tres tipus de cercadors, la cerca guiada, les licitacions i els contractes
menors.
• La primera opció permet buscar les licitacions a partir del seu estat (adjudicades, en fase de presentació
d’oferta, en fase d’avaluació d’ofertes, etc) o bé per tipus de contracte (de serveis, d’obres, de subministrament,
etc).

• Amb el cercador licitacions s’accedeix a un formulari de recerca per trobar la informació d’una licitació

concreta, de la que ja tinguem coneixement introduint el núm. de l’expedient o de la que no tenim
coneixement, en base a altres criteris com: òrgan de contractació (vull saber p. ex. quines licitacions té en
marxa un Consell Insular concret o un Ajuntament concret o una conselleria del Govern de les Illes Balears o
un Ministeri). Igualment es pot cercar per tipus de contracte, per import, per àmbit d’activitat o altres.

• El tercer cercador és específic per a contractes menors (obres de valor estimat inferior a 40.000 € i
subministraments i serveis de valor estimat inferior a 15.000 €)

Participació de les empreses
• Com es presenta una oferta en una licitació?: una vegada hem
identificat un expedient que ens interessa, ens hem d'annexar
l’expedient concret a través del perfil Empresas de l’PCSP i
seguir les instruccions que es troben publicades a la pestanya
información accedint a la icona guias de ayuda de l’PCSP.
L’oferta es prepara i es presenta de forma telemàtica a través de
l’PCSP, no ja en suport paper.

Avantatges de l’Plataforma de contractes del
sector públic
• Permet l’accés a totes les licitacions de la totalitat dels òrgans de contractació de l’Estat
(administració estatal, autonòmica i local).

• L’accés és des d’un mateix punt, no de forma dispersa com passa amb els butlletins oficials
• Compta amb cercadors amb diferents criteris de recerca (per tipus de contracte, per CPV,
per import, per òrgan de contractació, etc.) el que és molt més pràctic i útil per les empreses.

• Aporta una informació més organitzada que la que aporten els anuncis als butlletins oficials
• Es totalment gratuïta, el que suposa un avantatge més sobre l’anunci del BOIB que té un
cost que d’acord amb la normativa vigent ha d’assumir l’empresa contractista.

Contractació basada
• Quan comença l’execució de la prestació contractada?: comença una
vegada s’ha formalitzat l’AM i prèvia adjudicació dels contractes basats

• Qui adjudica els contractes basats?: els organismes públics usuaris com
les conselleries i els ens del seu sector públic instrumental (fundacions,
empreses públiques, consorcis, organismes autònoms, societats mercantils).
També alguns organismes públics adherits com podria ser algun Consell
Insular, ajuntaments i els ens del seu sector públic instrumental, la UIB, la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, etc

Contractació basada
• Com s’adjudiquen els contractes basats?: en la forma en la que determina
el plec de l’AM:
• Convocant les empreses a una segona licitació en la que cada usuari concretarà les seves
necessitats específiques dins el marge dels plecs i les empreses podran també presentar
ofertes específiques adaptades a aquella licitació

• Sense convocar una nova licitació, per aplicació dels criteris d’adjudicació ja establerts
ens els plecs de l’AM, s’adjudica un contracte basat a una o altra empresa

Contractació basada
• Quants contractes basats es poden adjudicar?: cada organisme públic
usuari pot adjudicar un o més contractes basats a una o més empreses segons
les seves necessitats i segons les previsions dels plecs de l’AM.

• Per quina normativa es regeixen els contractes basats?: per la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic, com qualsevol altre contracte no
basat en un Acord marc i per les previsions dels plecs de l’AM

Properes licitacions
Quins són els propers expedients que ha de licitar la Central de Contractació?:
en l’anualitat 2021 la previsió és la licitació de les següents matèries:
• Subministrament de material d’oficina
• Subministrament de paper per escriptura i impressió
• Servei d’impressió i ensobrat
• Servei de neteja
• Subministrament de combustibles
• Servei de mediació d’assegurances

