INFORME JUSTIFICATIU SOBRE EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE
LLOGUER DE GENERADORS I TORRES D’IL.LUMINACIÓ A
UTILITZAR DURANT LES CURSES I ALTRES ESDEVENIMENTS
DEL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

Montmeló, 8 de febrer de 2019
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1.- Model de contractació: procediment obert.
Es tracta d’un contracte de subministrament no subjecte a regulació
harmonitzada per raó de l’import base de licitació, i que per les seves
característiques requereix equilibrar i ponderar la valoració econòmica
amb la valoració vinculada únicament a aspectes econòmics, resultant la
tramitació prevista a l’art. 159 i següents de la LCSP adequada i idònia.

2.- Justificació de la necessitat.
La justificació de les necessitats de cadascun dels elements que formen
l’objecte del contracte van lligats directament amb les activitats que es
desenvolupen al Circuit de Barcelona-Catalunya.
A banda de les zones tècniques com poden ser pista, pàdoc, torre de
control, en la resta d’espais del circuit que estan a l’aire lliure i allunyades
de la xarxa elèctrica principal, es precisa d’una font de subministrament
elèctric. L’alternativa més adient són els generadors elèctrics a gasoil, ja
que proporcionen l’energia constant que es precisa per al
desenvolupament idoni de les activitats.
Així mateix el contracte també inclou torres d’il·luminació, que s’utilitzen
durant la celebració de les 24 hores d’automobilisme i les 24 hores de
motociclisme, durant les hores nocturnes, i molt puntualment en d’altres
esdeveniments lúdics que es poden desenvolupar a les instal·lacions del
circuit.
En concret, la necessitat d’aquests lloguers estan degudament justificats
per l’òrgan de contractació en la mesura que identifica una necessitat
objectiva que requereix,
disposar de les eines idònies per al
desenvolupament de la seva activitat principal i puntualment per d’altres
esdeveniment lúdics, que formen part de la línia d’explotació de Circuits de
Catalunya, S.L.
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3.- Sobre les opcions més rellevants preses en els Plecs de
Clàusules Administratives i en els Plecs de Prescripcions
Tècniques.
Criteri únic d’adjudicació
3.1. Donada la naturalesa del contracte s’ha optat per un únic criteri
d’adjudicació essent aquest el preu, d’acord amb l’article 146.1 LCSP, quan
només s’utilitzi un criteri d’adjudicació, aquest haurà d’estar relacionat
amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat.

3.3.- Aspectes formals. Finalment, examinada la resta del Plec de Clàusules
Administratives Particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques que regeix
la present licitació, es comprova que s’adequa a la normativa vigent en
matèria de contractació, i particularment al que estableixen en termes
formals els articles 156 de la LCSP.

4.- Presentació de les ofertes.
D’acord amb la prescripció de la Disposició Addicional 15.3 lletra c LCSP,
Circuits de Catalunya S.L. manifesta que està en procés de disposar del
material ofimàtic necessari per atendre les exigències de la tramitació
electrònica dels procediments contractuals. Però en la mesura que encara
no pot garantir-ne una correcte utilització, opta per incorporar de manera
adequada als Plecs de Clàusules Administratives Particulars la necessitat de
presentar les ofertes físicament al registre concret indicat.
En aquest sentit, valgui aquesta justificació per donar compliment a la
necessitat d’informar que exigeix la LCSP (D.A. 15.3. darrer paràgraf)

5.- Competència per a contractar.
D’acord amb l’establert a l’article 18 dels Estatuts socials de Circuits de
Catalunya S.L., l’òrgan de contractació és el seu director general.
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6.- Crèdit suficient.
Es constata dels serveis comptables de Circuits de Catalunya S.L. que es
disposa del crèdit suficient per a licitar el present contracte per l’import
màxim determinat al Plec de Condicions Administratives.

Jordi Ventura
Advocat
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