MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIO
Memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’acord amb el que preveuen els articles 28 i 116
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
1. Identificació de l’expedient
Subministrament de senyalització de perill d’inundacions per equipar els punts inundables, tipus ponts i
passallissos, de la comarca de la Garrotxa per tal de disminuir el risc d’accidents en cas d’avingudes i
crescudes del nivell del riu.
La contractació és duu a terme mitjançant un procediment obert simplificat.
2. Justificació de la necessitat del contracte:
La Garrotxa té un gran nombre de rius, rieres i torrents, molts dels quals són travessats per camins i
carreteres, i que poden comportar un perill per la població quan, degut a l’augment dels cabals, l’aigua
discorre per sobre dels diversos guals i passallissos. És per això que es creu necessària la instal·lació de
senyals de perill per tal d’avisar a la població dels riscos que hi ha en aquests punts.
Aquesta senyalització té una doble funció. En primer lloc és la de conscienciació a la població del risc
intrínsec de la infraestructura que estan travessant i, en segon lloc, donar avís de que, quan el nivell creix,
no és segur passar per aquests punts. La informació i l’avís a la població són essencials per tal de reduir
l’exposició a aquests fenòmens per part de la població.
3. Justificació de la insuficiència de mitjans:
El Consell Comarcal ha de recórrer a la contractació externa d’aquest servei ja que no es tenen els mitjans
personals i/o materials per dur a terme el contracte.
4. Repercussions del contracte en el compliment per part de l’Ajuntament dels principis d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera que exigeix l'article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:
-

El present contracte no altera la situació d'equilibri o superàvit estructural.
Existeix capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit,
deute públic i morositat de deute comercial.
Permet contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera.
La present contractació esta orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia i la qualitat, a la fi de la
qual s'aplicaran polítiques de racionalització de la despesa i de millora de la gestió del sector públic.

4. DADES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE
a) Objecte del contracte:
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És objecte de la present contractació el subministrament i la instal·lació de la senyalització de perill
d’inundacions als guals i passallissos dels municipis de la comarca de la Garrotxa.
b) Lloc de prestació del contracte (Codi Nuts)
ES512 Comarcal de la Garrotxa
c) Codi CPV (vocabulari comú dels contractes) del contracte:
34928471-0 Materials de senyalització
34942100-3 Pals de senyalització
34928470-3 Senyalització
45233294-6 Instal·lació de senyalització viària
d) Termini del contracte:
Pel Lot 1: 1 mes a partir de la formalització del contracte
Pel Lot 2: 2 setmanes a comptar a partir del subministrament de la senyalització
Pròrrogues: no se’n preveuen
e) Pressupost base de licitació: (per la durada inicial sense pròrrogues):
Per establir el preu del contracte s’han agafat de referència els preus de mercat actuals.
Lot 1: Adquisició de la senyalització vertical
- Import (IVA inclòs): 54.313,03 €
- Import (sense IVA): 44.886,60 €
- Import IVA: 9.426,23 € - Tipus d’IVA aplicable: 21%
Lot 2: Instal·lació de la senyalització
- Import (IVA inclòs): 8.869,78 €
- Import (sense IVA): 7.330,40 €
- Import IVA: 1.539,38 € - Tipus d’IVA aplicable: 21%
Desglossament
Lot 1: Adquisició de la senyalització vertical
- Despeses directes: 37.720,00 €
- Despeses indirectes:
- 13% despeses generals: 4.903,60 €
- 6% benefici industrial: 2.263,20 €
Lot 2: Instal·lació de la senyalització
Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594
www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat - NIF P-6700007-E

-

Despeses directes: 6.160,00 €
Despeses indirectes:
- 13% despeses generals: 7.330,40 €
- 6% benefici industrial: 1.539,38 €

Valor estimat del contracte: 52.217,20 € (inclou la durada principal del contracte, les possibles
pròrrogues i les modificacions previstes en el pcap, sense iva)
f) Revisió de preus:
No
D’acord amb el que preveu l’article 103 de la LCSP, la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació
de l’economia espanyola i el Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, que la desenvolupa, no procedeix
la revisió de preus d’aquest contracte.
g) Procediment de licitació:
Obert simplificat abreujat
Justificació de l’elecció del procediment: Es tracta del procediment ordinari legalment previst per
contractes de serveis i subministraments amb valor estimat inferior a 60.000,00 €.
h) Divisió de l’objecte del contracte en lots:
Si
 Número de lots: 2
 Número, nom i contingut de cada lot:
- LOT 1 : Adquisició de la senyalització vertical
- LOT 2 : Instal·lació de la senyalització


i)

A quants lots es pot presentar cada empresa: 2
Número màxim de lots que es poden adjudicar a cada licitador/a: 2

Consignació pressupostària amb càrrec a la partida següent:
 Actuacions emergències comarcals – passallissos: 2021 11 135 65001: 70.000 € (partida
any 2021).

j)

Requisit/s de capacitat:
No s’exigeixen requisits especials de capacitat.

k) Solvència econòmica/financera i tècnica/professional:
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D’acord amb l’article 159.6.b) de la LCSP i l’article 11.5 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, atès que el valor estimat del contracte no excedeix de 60.000,00 € s’eximeix de
l’acreditació de la solvència.
l)

Criteris d’adjudicació:
Lot 1: Criteris avaluables de forma automàtica: 100 punts
1. Menor oferta econòmica: fins a 80 punts
Formula:
POE=[ ( 80 x OE ) / O ]
On:
- POE és la puntuació de l’oferta econòmica de 0 a 80
- O és l’oferta econòmica a valorar
- OE és l’oferta més econòmica de els presentades
Justificació de la formula utilitzada: Aquesta formula dona la màxima puntuació a l’oferta més
econòmica i la resta d’ofertes les prorrateja des d’aquesta fins a zero.
2. Millores: fins a 20 punts
Increment del termini de garantia: fins a 20 punts
Per cada semestre de garantia s’atorgaran 5 punts amb un màxim de 20 punts.
Lot 2: Criteris avaluables de forma automàtica: 100 punts
1. Menor oferta econòmica: 100 punts
Formula:
POE=[ ( 100 x OE ) / O ]
On:
- POE és la puntuació de l’oferta econòmica de 0 a 100
- O és l’oferta econòmica a valorar
- OE és l’oferta més econòmica de els presentades
Justificació de la formula utilitzada: Aquesta formula dona la màxima puntuació a l’oferta més
econòmica i la resta d’ofertes les prorrateja des d’aquesta fins a zero.
Paràmetres objectiu per apreciar possibles ofertes anormals o desproporcionades per
qualsevol dels lots:
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La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en
funció dels límits objectius establerts a continuació:
a) Si concorre una empresa licitadors, es considera anormalment baixa l’oferta anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25 % més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules
administratives particulars.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi
els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c) Si concorren tres empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els
dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les
ofertes econòmiques presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a la mitjana.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de els ofertes i
la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
d) Si concorren quatre o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les
ofertes econòmiques presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes
superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular una nova
mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre
de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i
la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
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Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de
la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes.
La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
Quan s’identifiqui que una proposició pot ser considerada anormalment baixa la mesa, un cop hagi
exclòs les ofertes que no compleixin amb els requisits del plec; hagi avaluat i classificat les ofertes i
hagi formulat la proposta d’adjudicació del contracte a favor de l’empresa que hagi obtingut la millor
puntuació, haurà de seguir la tramitació prevista en l’article 149 de la LCSP, donant un termini de
cinc dies hàbils de de la data d’enviament de la corresponent comunicació per tal que el licitador
que l’hagi presentat per tal que justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa.
S’haurà de sol·licitar assessorament dels serveis tècnics.
Criteris específics de desempat:
En cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació es produeixi un empat entre dues o més
ofertes, s’aplicaran els criteris específics següents, segons l’ordre de prelació que s’indica, per tal
de facilitar el desempat:
1. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat
superior al que els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat en quant
a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en
l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixos
amb discapacitat a la seva plantilla.
2. Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a
la regulació del règim de les empreses d'inserció, que compleixin amb els requisits
establerts en aquesta normativa per tenir aquesta consideració.
3. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació
d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat indicats serà aportada pels licitadors en el
moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.
m) Persona responsable del contracte: Tècnica d’emergències i protecció civil de la Garrotxa (pels 2
lots)
n) Modificacions del contracte
No se’n preveuen
o) Subcontractació:
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Segons règim general de l’article 215 LCSP
p) Causes de resolució específiques del contracte:
No
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i en els fixats
en els articles 211 i 313 de la LCSP.
q) Règim sancionador:
Les previstes a la Llei de Contractes del Sector Públic
r) Assegurança responsabilitat civil:
Import igual o superior a 100.000 € per sinistre.
Import igual o superior a 50.000 € per víctima.
s) Termini de garantia del contracte:
Si
El termini de garantia de la senyalització vertical serà de 18 mesos.
El termini de garantia de la instal·lació de la senyalització serà de 12 mesos.
El termini de garantia serà de 12 mesos, a comptar des de l’adquisició i la instal·lació de la
senyalització corresponent a cada lot.
t) Condicions especials d’execució:
D’acord amb l’article 202 de la LCSP es fixen com a condicions especials d’execució:
De caràcter social: en cas de que els serveis impliquin la contractació de nou personal a l’empresa,
preval la contractació de la persona que estigui apuntada a la llista d’atur.
Pel control efectiu de la condició especial d’execució per part del contractista, s’haurà d’aportar
còpia del contracte i acreditar que es troba en situació d’atur.
u) Forma de pagament
Una vegada finalitzats els treballs i previ informe favorable de la correcte execució, s’emetrà una
única factura del servei prestat.
v) Subrogació de personal
No es preveu.
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