Memòria justificativa del contracte
De conformitat amb l’article 116 i 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) s’elabora aquesta
memòria justificativa del contracte que tot seguit s’especifica.
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1. Número expedient
C-2019-05
2. Objecte i CPV
Subministrament de 60 unitats de membranes d’osmosis inversa per a estació de tractament
d’aigua marca Dow chemical, model BW30HRLE-440i (wet) o equivalent. La funció d’aquestes
membranes es retenir elements minerals de l’aigua que es capta.

La classificació de l’objecte del contracte d’obres en la CPV (Vocabulari Comú de Contractes Públics)
és la corresponent a “Maquinària i aparells per a filtrar o depurar aigua” núm. 44163160-9
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3. Tipus de contracte
Subministrament segons consten definides a l’article 16 de la LCSP.
4. Necessitats de la contractació
Les membranes que estan instal·lades a les estacions de tractament per a disposar d’aigua
potabilitzada tenen una vida útil determinada per que amb el temps s’acaben col·lapsant i deixen
de tenir la seva funció.
Cal procedir a la renovació d’una línia de membranes per envelliment.
5. Justificació de la no divisió de l’objecte del contracte en LOTS
No es pot dividir el contracte en lots per què s’adquireix un sol producte.
6. Pressupost del subministrament i valor estimat del contracte
El pressupost del subministrament de les 60 membranes es de 34.800 € més el 21 % d’IVA (total
42.108 €) i el valor estimat del contracte és el mateix per que no es preveuen modificacions
7. Justificació de preus
Els preus que s’han determinat per a la licitació del present contracte estan basats en la mitjana
dels preus ofertats pels licitadors a la darrera licitació de membranes efectuada.
8. Existència de crèdit
Existeix partida en quantitat suficient aprovada al present pressupost d’inversions de la societat per
a l’exercici 2019 segon informe confeccionat que figura a l’expedient.
9. Modificacions
No es preveuen modificacions del contracte.

9. Condicions especials d’execució de tipus mediambiental, social o relativa a l’ocupació

Les condicions especials d’execució figuren a la clàusula 6 del PCAP.
10. Procediment de licitació
Obert simplificat de l’article 159 apartats 1 a 5 de la LCSP pels motius següents:
-

El valor estimat del contracte és inferior a 100.000 euros

-

L’únic criteri d’adjudicació és el preu.

-

No s’eximeix de solvència als licitadors

La tramitació es farà de forma electrònica, a través de la plataforma de serveis de contractació
pública de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
Procediment i altres circumstàncies:
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Els licitadors que es presentin han d’estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat (ROLECE) o al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), en la
data final de presentació d’ofertes.



El termini per presentar les proposicions serà com a mínim de 15 dies naturals, a comptar de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.

-

Tota la documentació necessària per presentar l’oferta estarà disponible al perfil del
contractant, des del dia de publicació de l’anunci de licitació.

-

No es necessari la celebració de cap acte públic per obrir l’arxiu electrònic, ja que la plataforma
de serveis de contractació de l’AOC garanteix que aquests no s’obren fins que no ha finalitzat el
termini de presentació d’ofertes.

-

Si l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que és anormalment
baixa perquè es donin els supòsits contemplats a l’article 85 del Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, la mesa demanarà justifiqui la seva proposta.
Sí amb els informes tècnics es considera que no queda prou justificada, es procedirà a
adjudicar el contracte a l’empresa següent en la classificació.

Una vegada adjudicat el contracte
-

Les ofertes presentades i la documentació relativa a la seva valoració seran accessibles de
manera oberta per mitjans informàtics sense cap restricció des del moment en què es notifiqui
l’adjudicació del contracte.

El Prat de Llobregat, a la data de la signatura electrònica
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Jordi González i Sánchez

Josep Mateo Marqués

Àrea Tècnica i de Producció

Àrea d’Economia i de RRHH

De conformitat amb l’article 116 de la LCSP aquesta Gerència aprova l’inici de l’expedient de
contractació en els termes que consten en aquesta memòria.
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Aureliano García Ruz, Director - Gerent
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