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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LA MASIA DE CAL GOTLLA
DE LLOBREGAT
Per resolució de
Llobregat nº 24/2020, de data 13 de maig de 2020,
contractació del servei de manteniment de la jardineria de la masia de Can Gotlla a
,
116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (LCSP).

1.- Plecs de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques.

2.- Existència de crèdit.
pagament del contracte.
210.0001.
Igualment es preveu la seva existència per als exercicis 2021 i 2022.
Per altra banda, a continuació es justifiquen els següents aspectes del procediment de
1.- Procediment de licitació.
serà ordinària.
serà el procediment obert simplificat abreujat en complir-se els
159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del
sector públic (LCSP).
2.- Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera.
professional
3.- Classificació exigida als licitadors.
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en tractar77.1.b) de la LCSP.
4 .de manera que es dona compliment a la condició
.
5 .establiment en el plec de clàusules
administratives particulars al menys
consideracions econ miques, relacionades amb la innovació, de tipus mediambiental o de
tipus social.
Atesa la naturalesa del
del contracte.
De caràcter social:
ls licitadors es comprometen, mitjan ant declaració responsable, a que en cas que durant
la vigència del contracte es produ s la necessitat de contra
la seva execució, aquest haurà de trobarClàusula ètica:
desembre, de transparència, acc s a la informació pública i bon govern, els principis ètics i
següents:
a) bservar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en el proc s de contractació
contracte.
d) Abstenircol lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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ntracte, particularment facilitant la informació
que li sigui sol licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb el Consorci o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
Altrament, son condicions especials de l execució del contracte les que s identifiquen com a
tals en el plec de clàusules administratives particulars.
6 .- Necessitats a les que es pretén donar satisfacció amb el contracte.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juliol
sotacoberta de la masia de Can Gotlla, restant obligat el Consorci a realitzar el manteniment
de la jardineria exterior de la finca.
Les necessitats que es pretenen cobrir amb aquesta contractació son les associades al
Llobregat, en
El detall de les necessitats administratives que cal satisfer amb el contracte s el que consta
en el plec de prescripcions tècniques.
7 .-

cució del contracte.

El fet de contractar el servei de manteniment de la jardineria està motivat en el fet de que el
plantilla de personal especialitzat per a dur a terme per si mateix aquest servei.
8 .quest contracte no es pot dividir en lots atès que, per la naturalesa del seu objecte, se
9 .- Dades econòmiques del contracte.
9.1 Valor estimat del contracte.
l valor estimat del contracte

s de

I

no incl s.

quest import comprèn

estimat del contracte de
manteniment de la jardineria de la masia de cal Gotlla durant els dotze mesos previs.
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9 .2 Pressupost base de licitació.

10 .- Durada del contracte.
La durada del contracte s de dos an s, de manera que es compleix la limitació temporal
que,
No es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte.
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