INFORME TÈCNIC PER L’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DELS PLECS QUE
REGIRAN
EL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I
MANTENIMENT DE DOS MARCADORS ELECTRÒNICS ESPORTIUS
NIVELL 2 I DE DOS JOCS COMPLERTS DE DUES CISTELLES DE
BÀSQUET.
A. DADES GENERALS
A.1 Objecte del contracte
Constitueix l'objecte del contracte el subministrament i instal·lació de:
A1.1 Marcadors
Dos marcadors Electrònics Nivell 2, amb els components necessaris pel seu
funcionament. També caldrà subministrar els mòduls de possessió, que hauran de
complir la normativa FIBA exigible per a la categoria de LEB Plata i hauran de comptar
obligatòriament amb indicació del temps de possessió, cronòmetre del temps de joc i
senyal lluminosa de finalització de possessió. També serà objecte del contracte el
manteniment preventiu i correctiu durant els tres anys, a partir de la seva instal·lació.
A1.2 Joc Complert de cistelles
Un joc complert de dues cistelles traslladables, plegables amb extensió de 325 cm i els
seus respectius contrapesos i funda. Les cistelles han d’estar aprovades FIBA nivell 1 i
certificades segons la norma UNE-EN1270.
Per altra banda s’haurà de proveir el següent material de recanvi:
Un taulell de vidre templat, de 1.800 mm x 1050 mm x 12 mm, amb marc metàl·lic.
Un Cèrcol dinàmic i flexible de 180 graus, segons les normes FIBA d’elasticitat i rebot
de pilota.
També serà objecte del contracte el manteniment preventiu i correctiu durant els tres
anys, a partir de la seva instal·lació.
Les característiques concretes dels diferents elements estan recollides al Plec de
Prescripcions Tècniques.
A.2. Justificació de la necessitat de contractar
a) Justificació de la necessitat de contractar aquest servei:

Degut al tipus de competicions esportives del més alt nivell que es realitzen a l’actual
pavelló Municipal de Plana Lladó, es requereix adquirir un conjunt de marcadors
homologats i un joc de dues cistelles de bàsquet dissenyades i fabricades d’acord a la
norma UNE-EN 1270, homologades per a competicions de Nivell 1 de la FIBA, per
aquest tipus de competició.
c) L’objecte del contracte forma part de les competències:
Pròpies, de conformitat amb l’article 25.2.l) “Promoció de l’esport i instal·lacions
esportives i d’ocupació del temps lliure” i m) “Promoció de la cultura i equipaments
culturals” de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.
Delegades
d) Codi CPV
CPV 37450000-2 Articles i material esportiu
CPV 50800000-3 Serveis varis de reparació i manteniment.
A.3. Tramitació
Ordinària
Urgent

A.4. Procediment de contractació
Obert Simplificat abreujat
Justificar elecció:
El procediment escollit és l’obert, com a procediment ordinari i que dona compliment
als principis de la contractació pública de publicitat, transparència i igualtat de tracte,
aprofitant les avantatges d’agilitar la selecció del contractista amb el subtipus
simplificat abreujat.
A.5. Divisió en lots
SÍ.
NO
Motius per a la no divisió en lots:
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Al tractar-se del subministrament de les mateixes característiques tècniques i formant
una unitat funcional tots i cadascuns dels seus components que els fabricants ofereixen
al mercat com un tot, no es considera pertinent la divisió en lots.
A.6. Durada del contracte
La durada del contracte de subministrament dels jocs complerts de marcadors i cistelles,
la seva instal·lació, el manteniment serà de 37 mesos, amb efectes des de la data de
signatura de la formalització del contracte.
El termini de subministrament i instal·lació dels diferents elements serà d’un mes o
període que ofereixi el contractista; a comptar des del dia següent hàbil a la
formalització del contracte.
El termini de manteniment serà de 36 mesos, comptadors des de la data d’aixecament de
l'acta de recepció definitiva dels treballs d’instal·lació amb conformitat per part del
responsable del contracte.
En tot cas, aquest termini no podrà superar el termini del contracte.
El subministrament, de tots els elements descrits ( dos marcadors de fons, dos mòduls
de possessió amb tots els elements necessaris per al seu funcionament, dos jocs de
cistelles complerts, taulell i cèrcol) i instal·lació s’haurà d’efectuar en un mes, a
comptar des de la seva formalització.

A.7. Possibilitat de pròrroga
SÍ.
NO.
B. DADES ECONÒMIQUES
B.1. Determinació del preu
Tant alçat
Preus unitaris
B.2. Pressupost base de licitació
B.2.a. PBL total
El PBL total és la quantitat de 68.745,61 euros, desglossat per prestacions següents:
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PRESTACIÓNS

Subministrament i
peces
de
substitució
Manteniment
preventiu
Manteniment
correctiu
Total
(IVA
exclòs)
Total
(IVA
inclòs)

PRIMER MES
VIGÈNCIA
CONTRACTE

PRIMER
ANUALITAT
MANTENIMENT

SEGONA
ANUALITAT
MANTENIMENT

TERCERA
ANUALITAT
MANTENIMENT

TOTAL IVA
EXCLÒS

54.196,55 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.190,00 €

1.190,00 €

0,00 €

0,00 €

714,00 €

714,00 €

1.428,00 €

54.196,55 €

0,00 €

714,00 €

1.904,00 € 56.814,55 €

65.577,83 €

0,00 €

863,94 €

2.303,84 € 68.745,61 €

Concepte
Pressupost net
Import sobre el valor afegit (IVA del 21%)
Pressupost base de licitació Total

€0,00 € 54.196,55 €

Euros
56.814,55
11.931,05
68.745,61

B.2.b. PBL desglossat per costos
El pressupost anual desglossat per costos directes i indirectes i altres despeses eventuals
calculades per a la seva determinació és el següent:
Costos directes
Desglossat al quadre de Preus unitaris
Total costos directes
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
Total costos indirectes
Pressupost net

Euros
47.743,32
47.743,32
6.206,63
2.864,60
9.071,23
56.814,55
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Quadre de Preus Unitaris cistelles:
Unitats article
2

1
1
1
1
2
1

Preu
unitat
Cistella traslladables extensió 325 cm aprovades 9.114,93 €
FIBA
Nivell 1. L’elevació i plegat de la cistella ha de ser
amb un sistema d’assistència mitjançant molles.
Taulell de vidre trempat, de 1.800 mm x 1050 mm
x 12 mm, amb marc metàl·lic. Cèrcol dinàmic i
flexible de 180 graus, segons les normes FIBA
d’elasticitat i rebot de pilota. Xarxa de niló d’alta
competició amb la part superior en cordill reforçat.
Inclou proteccions perimetrals, extensió i taulell
en color clau estàndard i sistema bàsic
d’ancoratge, segons norma EN1270 i aprovades
FIBA Nivell 1.
Taulell de vidre trempat, de 1.800 mm x 1050 mm
746,82 €
x 12 mm, amb marc metàl·lic.
Cèrcol dinàmic i flexible de 180 graus, segons les
484,38 €
normes FIBA d’elasticitat i rebot de pilota.
Descarrega, instal·lació i posada en funcionament
889,38 €
Manteniment preventiu tercera anualitat
500,00 €
Manteniment correctiu de la segona i tercera
300,00 €
anualitat
Transport
1.042,88 €

Quadre de Preus Unitaris marcadors :
Unitats article
Preu unit
2
Marcador electrònic multiesportiu i bàsquet FIBA
9.500 €
Nivell 2 tecnologia LED d'alta lluminositat i
sistema de comunicació per radiofreqüència o
cablejat (per a entorns amb interferències). Que
inclou les consoles de control.
1
Joc de dos mòduls per al control de temps de
2.300 €
possessió i indicació de temps de joc .
1
Kit de cablejat necessari per a la instal·lació
150 €
1
Descarrega, instal·lació i posada en funcionament
1.800 €
de tots els equips
1
Manteniment preventiu tercera anualitat
500 €
2
Manteniment correctiu de la segona i tercera
300 €
anualitat
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1
Transport
900 €
Aquests preus unitaris no incorporen la despesa general (13%), el benefici industrial
(6%) i l’IVA (21 %).
B.2.c. Costos ma d’obra
No s’especifiquen costos de mà d’obra en tractar-se d’un contracte on l’objecte principal és
un subministrament.
B.2.d. Justificació de l’obtenció dels costos
L’estimació de costos s’ha fet estudiant el mercat amb diferents empreses distribuïdores
i fabricants d’aquest tipus de materials.
B.3. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 de la LCSP,
s’estableix en 56.814,55 euros, IVA exclòs, pels tots els anys de vigència del contracte més
les possibles pròrrogues anuals i les possibles modificacions del contracte, desglossat pels
diferents conceptes a tenir en compte en el valor estimat del contracte:
Concepte
Preu base de licitació
Pròrroga
Modificacions previstes: 0%
TOTAL

Valor estimat
56.814,55€
0
0
56.814,55€

B.4. Aplicació pressupostària
L’aplicació/ns pressupostària/es del pressupost municipal per l’exercici/els exercicis
és/són G0 3300 63229 Edificis. Condicionament equipaments municipals” i G2 3420
213.00 “Reparació maquinaria, instal·lacions i utillatge” per a les partides pressupostàries
corresponents als pressupostos de les anualitats corresponents.

C. REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ
C.1. Solvència econòmica i financera
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Criteri i mitjà d’acreditació:
Criteri:
Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor
exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import mínim anual de
85.221,82 euros.
Mitjà d’acreditació:
S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les
dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals
no inscrits en el Registre Mercantil d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant
els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

C.2. Solvència tècnica
Criteri i mitjà d’acreditació:
Relació dels principals subministraments realitzats d’igual o similar naturalesa que els
que constitueixen l’objecte del contracte, en el curs dels darrers tres anys, per un import
de 39.770,18 euros, IVA exclòs, amb indicació dels imports, dates i destinataris, públics
o privats dels mateixos.
Aquests subministraments s’acreditaran amb certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el seu destinatari sigui una entitat del sector públic; o, quan el seu
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant una certificació expedida per aquest o, si
no es disposa d’aquesta certificació, mitjançant una declaració del licitador
acompanyada dels documents que acreditin la realització de les prestacions.
Un subministrament és considerarà que és de la mateixa o similar naturalesa quan
coincideixin els tres primers dígits dels codis respectius de la CPV.
Així mateix, per a la consideració de subministrament de la mateixa o similar
naturalesa, podeu acudir a altres sistemes de classificació d’activitats o productes com el
Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), la
Classificació central de productes (CPC) o la Classificació nacional d’activitats
econòmiques (CNAE), que en tot cas ha de garantir la competència efectiva per a
l’adjudicació del contracte).
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Per a les empreses de nova creació (enteses aquelles d’antiguitat inferior a 5 anys)
hauran d’aportar descripcions i fotografies dels productes que s’han de subministrar,
l’autenticitat dels quals es pugui certificar a petició de l’entitat contractant.
D. PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ
D.1. Criteris d’adjudicació
Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, fins a 17 punts.
a) Oferta econòmica: Es valorarà les ofertes al mateix tipus de licitació amb 0 punts, i
l’oferta més econòmica amb 10 punts. La resta d’ofertes entre aquests dos valors, es
valoraran de forma proporcional d’acord amb la baixa proposada.
L’oferta econòmica es presentarà de conformitat amb el “Model de proposició
econòmica” del PCAP, i haurà d’anar acompanyada de la corresponent justificació de
l’oferta econòmica (pressupost per partides).
Fórmula:
Puntuació = 10 x

(PBL-POV)
(PBL-POA)

On;
PBL = Pressupost base de licitació
POV = Preu de l’oferta que es puntua o valora
POA = Preu de l’oferta més avantatjosa
Les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals
b) Ampliació del període de manteniment preventiu sense cost (fins a 4 punts). Es
donarà 1 punt per cada tres mesos d’ampliació del període de manteniment preventiu
sense cost.
c) Reducció els dies naturals d’entrega i subministrament (fins a 3 punts). Es donarà 1
punt per cada 7 dies d’anticipació del subministrament i instal·lació a comptabilitzar des
del dia de la formalització del contracte.
Justificació
a. Les fórmules lineals proposades permeten un repartiment de punts proporcional,
pel que a major baixa, s’obtingui la màxima puntuació, amb la qual cosa no es
limita la baixa. Amb aquest tipus de fórmules és d’esperar comportaments més
agressius per part dels licitadors, arriscant-se a fer més baixa. A més a més la
fórmula utilitzada garanteix que no obtinguin punts les ofertes que ofereixin un
preu igual al preu base de licitació, és a dir, que no ofereixin cap baixa.
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b. Ampliació del termini de garantia: es considera que l’ampliació d’aquest, té una
repercussió en la correcte execució de la instal·lació.
c. Reducció els dies naturals d’entrega i subministrament: Es necessari que
l’execució del contracte afecti el menys possible el calendari de competició de
l’equip de basquet del CB Mollet.
D.2. Oferta anormalment baixes
1.1. Si només concorre un licitador.
Es consideren incurses en presumpció d’anormalitat l’oferta econòmica que sigui
inferior al pressupost base de licitació en més del 25%.
1.2. Si concorren dos licitadors.
Es consideren incurses en presumpció d’anormalitat l’oferta econòmica sigui inferior a
l’altre oferta en més del 20%.
1.3. Si concorren tres o més licitadors.
Es consideren incurses en presumpció d’anormalitat l’oferta econòmica hagi de ser
considerada desproporcionada per aplicació dels apartats 3 o 4 de l’article 85 del
reglament general de la llei de contractes de les administracions publiques, aprovat pel
reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre.
D.3. Comitè d’experts

NO
SÍ
D.3. Unitat tècnica auxiliar de contractació
TITULAR
El cap del Servei
Contractació i Compres.

SUPLÈNCIA
de TAG de Contractació i Compres que
hagi participat en la redacció dels
Plecs
El Director de Servei d’Acció Cap de secció d’Esports
cívica i serveis a la comunitat
E. DADES SOBRE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
E.1. Forma de pagament del contracte
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Les factures s’expediran:
mensualment
Respecte al subministrament i la instal·lació de tots els components dels marcadors
i de les cistelles de basquet: un únic pagament després de l’acta de recepció de
finalització de la instal·lació i de la posada en funcionament amb conformitat i formació
sobre el seu ús amb lliurament de manual d’instruccions.
Es facturarà a semestre vençut el manteniment preventiu una vegada realitzat el
servei i el manteniment correctiu quan efectivament s’hagi executat.
E.2. Obligacions contractuals
a) Obligacions generals del contractista
1. Executar el contracte de conformitat amb el que estableixen el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques.
2. Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni
col·lectiu sectorial d'aplicació (articles 122.2 i 201 de la LCSP).
3. Executar el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització. També,
complir amb els terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva del
contracte (article 193.1 de la LCSP).
4. Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte (article
196.1 de la LCSP).
5. Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral
establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis
col·lectius (article 35.1.n de la LCSP) o per les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l'Estat, en particular
les obligacions establertes en els convenis internacionals recollits a l'annex V de
la LCSP (article 201 de la LCSP).
6. En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les
obligacions següents: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar
l'execució del contracte, assenyalant la part de la prestació que es pretén
subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant legal del
subcontractista; justificar de manera suficient l'aptitud del subcontractista per
executar la part del contracte que se li vol encarregar; acreditar que el
subcontractista no es troba incurs en causa de prohibició de contractar; i
comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació que pateixi aquesta informació
durant el termini d'execució del contracte principal (article 215.2.b de la LCSP).
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7. Acreditar l’existència d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, amb
una cobertura mínima de 300.000 euros, i el seu pagament anual.
b) Condicions especials d’execució del contracte
1. Trametre, quan l'Ajuntament ho demani, les condicions de la subcontractació
que tinguin una relació directa amb el termini de pagament (article 217.1 de la
LCSP).
2. Trametre, quan l’ajuntament ho requereixi, les certificacions que acreditin que el
material d’embalatge utilitzat s’ha tractat amb les garanties mediambientals
apropiades.
3. Trametre, quan l’ajuntament ho requereixi, que els vehicles utilitzats pel
transport del material tenen certificació de baixes emissions.
4. Aportar, a petició de l'Ajuntament, justificant del compliment dels pagaments
efectuats a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP).
c) Obligacions essencials del contractista
Tenen la consideració d'obligacions contractuals essencials:
En relació amb les condicions generals d'execució del contracte, les següents:
1. L’estricte compliment de qualsevol de les condicions incloses en l’oferta del
licitador i que hagi sigut objecte de valoració per a la seva adjudicació.
E.3. Penalitats
En el cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d'incompliment de les obligacions del contractista, s'imposaran les penalitats següents:
Incompliment

Caràcter
(lleu/greu)
No complir les condicions salarials dels treballadors Greu
(article 122.2 i 201 de la LCSP)
No facilitar la informació relativa a les relacions Greu
laborals objecte de subrogació (article 130.4 de la
LCSP)
No complir els terminis parcials o total d'execució de Lleu
les prestacions (article 193.3 de la LCSP)
No indemnitzar els danys i perjudicis causats a terceres Greu

Penalitat
10% Preu
del
contracte
8% Preu del
contracte
Segons art
193.3 LCSP
10% Preu
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Incompliment

Caràcter
(lleu/greu)

persones (article 196.1 de la LCSP)
No complir les obligacions aplicables en matèria Greu
mediambiental, social o laboral a què es refereix
l'article 201 de la LCSP
No complir alguna condició especial d'execució del Greu
contracte, sempre que aquesta condició no hagi estat
qualificada com a causa de resolució (article 202.3 de
la LCSP)
Incomplir les formalitats relatives a la subcontractació Greu
establertes a l 'article 215.2.b de la LCSP

No comunicar les condicions de la subcontractació que Greu
tinguin una relació directa amb el termini de pagament
(article 217.1 de la LCSP)
No aportar la justificació del compliment dels Greu
pagaments efectuats a favor dels subcontractistes
(article 217.1 de la LCSP)

Penalitat
del
contracte
10% Preu
del
contracte
10% Preu
del
contracte
50% Preu
del
subcontract
e
8% Preu del
contracte
8% Preu del
contracte

L’incompliment de les obligacions essencial es considerarà causa de resolució del
contracte.

E.4 Termini de garantia
S’estableix un termini de garantia de dos anys
No s’estableix un termini de garantia per la raó de l’article 159.6.f) de la LCSP. Tot
i així el contractista haurà de presentar un certificat de garantia del fabricant de peces i
instal·lació.

E.5. Responsable del contracte
El Cap de la Secció d’Esports

E.6. Modificacions
SÍ
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NO
E.7. Possibilitat de cessió
SI
NO
E.8. Subcontractació
Hi ha tasques crítiques
No hi ha tasques crítiques
E.9 Assegurança de responsabilitat civil
L’import mínim de l’assegurança de responsabilitat civil a subscriure pel contractista
haurà de ser de 300.000 euros.
E.10 Recepcions parcials
Si
No
A) Al lliurament de les cistelles i marcadors, complements i material de substitució
en el seu embalatge.
B) A la finalització de la instal·lació de les cistelles i marcadors al seu lloc dins de
la pista del pavelló i posada en funcionament.

El tècnic/el cap de secció

El cap del servei
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