MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE
PNEUMÀTICS I DE SERVEIS COMPLEMENTARIS PER ALS VEHICLES DE LA FLOTA DE
SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A.: (EXP. OS-06/22)
En compliment de les exigències previstes en els articles 28.1 i 116.4 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 (d’ara endavant LCSP) s’emet la present memòria justificativa amb la finalitat de
justificar els extrems següents:

NECESSITAT DEL CONTRACTE I INSUFICIÈNCIA DE MITJANS.
De conformitat amb que disposen els articles 28.1 i 116.4 lletres e) i f) de la LCSP, en la fase
preparatòria de l’expedient, s’ha redactat informe en el que es detalla la naturalesa i extensió
de les necessitats que pretenen cobrir-se per mitjà de la seva celebració, la idoneïtat del seu
objecte i el contingut per satisfer- les, així com la insuficiència de mitjans.

OBJECTE DEL CONTRACTE I QUALIFICACIÓ
El present contracte té per objecte el subministrament de diferents tipus de pneumàtics i la
prestació d’altres serveis complementaris a aquests per a la flota de vehicles i equips de Serveis
Ambientals de Castelldefels.
Atès que les prestacions objecte de la present licitació es corresponen amb prestacions pròpies
d’un contracte de subministrament i d’un contracte de serveis, de conformitat amb els articles
18 i 34.2 de la LCSP, es tipifica com a mixt, resultant-li d’aplicació per a la seva adjudicació les
normes pròpies dels contractes de subministraments, atès que és la prestació més important
des del punt de vista econòmic.
Els Codis CPV’s que corresponen son:
34324000-4: Rodes, les seves parts i accessoris
34350000-5: Pneumàtics per a vehicles lleugers i per a vehicles pesats
34351100-3: Pneumàtics per a automòbils
34352100-0: Pneumàtics per a camions
50116500-6: Serveis de reparació de pneumàtics, inclosos l’ajustament i l’equilibrat de rodes
50116510-9: Serveis de recautxutat de pneumàtics
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JUSTIFICACIÓ NO DIVISIÓ EN LOTS
Atesa la naturalesa i l’objecte del contracte, considerant el previst a l’article 99.3 LCSP, no es
considera adequat dividir l’objecte del contracte atès que l’execució de les prestacions per part
de contractistes diferents impossibilitaria la seva correcta execució.
DURACIÓ DEL CONTRACTE
La durada del contracte s’estableix en 1 any, sense que es prevegi possibilitat de pròrroga.

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT:
De conformitat amb l’article 131.2 LCSP, l'expedient de contractació serà objecte de tramitació
ordinària.
Atenent a que el valor estimat d’aquest contracte és de 49.345,10 € i que interessa l’acreditació
per part dels licitadors de la solvència requerida, per a l’adjudicació del contracte s’utilitzarà el
procediment obert simplificat, aplicant les regles previstes a l’article 159 LCSP, i en tot allò no
previst per aquest s’observaran les normes generals aplicables al procediment obert regulat en
els articles 156 i següents de la LCSP.
De conformitat amb el que disposa l’article 22.1 b) LCSP, el present contracte no es troba
subjecte a regulació harmonitzada.

JUSTIFICACIÓ DEL CÀLCUL DEL PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ:
De conformitat amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base d’aquesta licitació ascendeix a la
quantitat de 49.756,31 € (IVA inclòs), que es correspon amb els conceptes que tot s’indiquen:
PRESSUPOST NET

IVA (21 %)

PRESSUPOST
BASE LICITACIÓ

41.120,92€

8.635,39€

49.756,31 €

COSTOS DIRECTES
(72%)

COSTOS INDIRECTES
(20%)

TOTAL
EXECUCIÓ
MATERIAL

29.607,06€

8.224,18 €

37.831,25 €

BENEFICI
INDUSTRIAL

PRESSUPOST BASE
LICITACIÓ SENSE IVA

(8%)
3.289,67 €

41.120,92€

La quantia del pressupost base es considera estimativa i és límit màxim de despesa que en virtut
del present contracte pot comprometre l’òrgan de contractació.
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Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. no esdevé obligada a exhaurir el pressupost.
El sistema per a la determinació del preu s’ha establert en base a preus unitaris, prenent com a
referència els preus dels contractes successius similars celebrats durant els dotze mesos previs
a l’inici del present expedient i tenint en compte els preus habituals d’aquests productes i serveis
en el mercat.
Els licitadors no podran superar en la seva oferta els esmentats preus unitaris, IVA exclòs,
restant automàticament excloses les que superin aquests preus.
La previsió estimativa anual es la que s’indica a l’annex II del Plec de clàusules administratives
particulars.
D’acord amb el que estableix la disposició addicional 33ª LCSP, aquest pressupost màxim resta
condicionat a les necessitats de l’empresa municipal i per tant a la quantitat de neumàtics que
efectivament subministri i a la quantitat de serveis complementaris que realitzi l’empresa
contractista en aplicació dels preus unitaris oferts.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 101 de la LCSP,
ascendeix a un total de 49.345,10 €, que es correspon amb l’import del pressupost de licitació
exclòs IVA més l’import màxim de les modificacions previstes:

PRESSUPOST BASE
DE LICITACIÓ (SENSE
IVA)

TOTAL

IMPORT DE LES
EVENTUALS
PRÒRROGUES
(SENSE IVA)

41.120,92€

IMPORT DE LES
MODIFICACIONS
PREVISTES AMB
COST ECONÒMIC
(SENSE IVA)

IMPORT ALTRES
CONCEPTES (SENSE
IVA) VALOR
RESIDUAL

8.224,18 €

TOTAL VALOR
ESTIMAT

49.345,10 €

CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS PARTICIPANTS:
Considerant que el present contracte es regeix per a seva adjudicació per les normes pròpies
dels contractes de subministraments, de conformitat amb l’article 77.1.c de la LCSP no ‘exigeix
la classificació dels participants.
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CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I SOLVÈNCIA TÈCNICA:
Els requisits de solvència mínims exigits que s’especifiquen tot seguit son proporcionals i es
troben vinculats a l’objecte del contracte, en compliment del que preveu l’article 74 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 87 LCSP, les condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la
solvència econòmica i financera a complir pel/s licitador/s son, les següents:
A. Disposar de la solvència econòmica:
A.1. En el cas d'empreses constituïdes com a societat el volum anual de negocis del licitador o
candidat, referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser com a
mínim de 74.017,65 €
S'acreditarà mitjançant còpies dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil
o el registre oficial en el que hagi d'estar inscrit, acompanyat del justificant conforme s'han
dipositat aquests comptes
En el cas d'empresaris que siguin persones físiques no inscrits en el Registre Mercantil, el
volum anual de negoci, referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos,
mínim haurà de ser com a mínim de 74.017,65 €
S’acreditarà mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Aquests imports, de conformitat amb l’article 87 de la LSCP, resulten d’aplicar l’1,5 al valor
estimat del contracte, atès que la duració del contracte és fixa en un any, sense possibilitat de
pròrroga.
En tot cas, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic acreditarà enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor del reflectit
i excepte prova en contrari, les condicions de solvència econòmica i financera de l'empresari.
B. Solvència professional o tècnica:
B.1. El licitador, com a mínim, ha d’haver efectuat en els tres últims anys, 3 subministraments
i treballs de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte.
l’import anual acumulat dels quals, en l’any de major execució, haurà de ser igual o superior a
34.829,41 €.
De conformitat amb l’article 90.2 LCSP, els imports es corresponen amb el 70 per cent de
l’anualitat mitjana del contracte.
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Es a dir, ha d’haver subministrat pneumàtics i efectuat serveis complementaris (reparació
pneumàtics punxats, equilibrar pneumàtics, alienar la direcció del vehicle, entres d’altres serveis
complementaris) en els termes descrits a l’apartat anterior.
Els subministraments i serveis efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que
acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar
directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
D’acord amb l’apartat a) del punt 1 de l’article 89 de la LCSP, per a determinar que un
subministrament és d'igual o similar naturalesa al que constitueix l'objecte del contracte,
s’atendrà als tres primers dígits de la CPV.

B.2. Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials següents (clàusula 5 del Plec de Condicions
Tècniques Particulars).
- Una instal·lació/centre en el radi de 40 km al municipi de Castelldefels per a la
realització de les tasques encomanades per a tots tipus de vehicles i maquinària (hauran
de tenir de forma visible la placa-distintiu de llicència d’activitat com a taller mecànic
amb l’especialitat de pneumàtics)
- Tres operaris (un oficial de 1ª, un oficial de 2ª i un oficial de 3ª)
- Una unitat de vehicle-taller per a la realització de les tasques de revisions o
manteniments dels pneumàtics, que haurà de tenir una bona il·luminació exterior i tot
l’equipament necessari complir amb les tasques.
Els requeriments de solvència econòmica i financera i tècnica i professional tenen caràcter
selectiu, per tant el seu incompliment suposa l'exclusió de l'empresa.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:
Per tal de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, s’estableixen els següents criteris
d’adjudicació, avaluables mitjançant l’aplicació de formules matemàtiques, amb la proporció
que tot seguit s’indica per a cadascun d’ells i amb una ponderació total de 100 punts.
Proposta econòmica subministrament de pneumàtics (Fins a un màxim de 80 punts):
Puntuació = Tp x (Pb / Pi)
Puntuació :
Tp :
Pb:

Valor de puntuació econòmica del licitador i
Totalitat de punts a assignar
Pressupost de licitació més baix de totes les propostes
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Pi :

Pressupost de cada licitador

Es tindran en compte fins a 4 decimals en les puntuacions totals.

Proposta de descompte en recanvis de pneumàtics no inclosos en l’annex1 (prenent com a
referència els preus oficials de la marca) (Fins a un màxim de 10 punts):
Puntuació = 10 x (% descompte presentat pel licitador / %descompte màxim ofert)

Proposta econòmica servei de taller d’unitat mòbil (Fins a un màxim de 5 punts):
Puntuació = Tp x (Pb / Pi)
Puntuació:
Tp:
Pb:
Pi :

Valor de puntuació econòmica del licitador i
Totalitat de punts a assignar
Pressupost de licitació més baix de totes les propostes
Pressupost de cada licitador

Es tindran en compte fins a 4 decimals en les puntuacions totals.

Proposta econòmica servei de taller d’unitat mòbil 24h (Fins a un màxim de 5 punts):
Puntuació = Tp x (Pb / Pi)
Puntuació :
Tp:
Pb:
Pi:

Valor de puntuació econòmica del licitador i
Totalitat de punts a assignar
Pressupost de licitació més baix de totes les propostes
Pressupost de cada licitador

Es tindran en compte fins a 4 decimals en les puntuacions total.

PREU DEL CONTRACTE
El preu del contracte és el d’adjudicació, que resultarà dels preus oferts a l’annex II pel licitador
que obtingui la major puntuació un cop aplicats els criteris d’adjudicació previstos a l’apartat
anterior.
El preu del contracte ha d’incloure, com a partida independent l’Impost sobre el Valor Afegit.
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions
establertes en el plec de prescripcions tècniques particulars que s’han de complir durant
l’execució del contracte.
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GARANTIA DEFINITIVA
L’empresa/es seleccionada/ com la millor oferta haurà de constituir garantia definitiva
consistent en el cinc per cent (5%) del pressupost base de la licitació, IVA exclòs, dins del termini
de 7 hàbils a comptar des de la recepció del requeriment previst a la clàusula anterior.
Per a la constitució de la garantia s’admetran qualsevol de les formes establertes a l’article 108
LCSP com a mitjà de garantia, excepte la retenció del preu.
La garantia assegurarà el compliment de l’objecte del contracte i les obligacions del contractista
segons el previst a l’article 110 de la LCSP i es retornarà o es cancel·larà a l’adjudicatari/ària en
els termes que es preveuen a l’article 111 de la LCSP.
No s’estableix termini de garantia, donades les característiques particulars del contracte.
Un cop aprovada la liquidació del contracte, si s’ha complert satisfactòriament aquest i no
resulten responsabilitats que s’hagin de depurar, es tornarà la garantia constituïda o es
cancel·larà l’aval o assegurança de caució.
L’acord de devolució s’ha d’adoptar i notificar a l’interessat en el termini de dos mesos des de la
liquidació del contracte.
RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
Atesa la condició de poder adjudicador no administració publica de la societat Serveis
Ambientals de Castelldefels S.A., de conformitat amb el que estableix l’article 26.1 lletra b) de la
LCSP, el contracte aquí projectat tindrà caràcter privat.
En conseqüència, pel que fa al règim jurídic aplicable, tal com preveu l’apartat 3 de l’article abans
esmentat, quant a la seva preparació i adjudicació es regirà pel que disposa el títol I llibre tercer
de la LCSP i quant als seus efectes i extinció per les normes dret privat i per les normes a què es
refereix el paràgraf primer de l’article 319 de la LCSP en matèria mediambiental, social o laboral,
de condicions especials d’execució, de modificació del contracte, de cessió i subcontractació, de
racionalització tècnica de la contractació i la causa de resolució del contracte referida a la
impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible
modificar el contracte, de conformitat amb els articles 204 i 205.
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EXISTENCIA DE CRÈDIT:
Atès que el termini d’execució del contracte comprèn els exercicis pressupostaris 2022 i 2023
s’autoritza la despesa, amb la condició suspensiva què existeixi consignació adequada i suficient
en els corresponents pressupostos, d’acord amb el següent detall
EXERCICI

PRESSUPOST

IVA (21%)

TOTAL
PRESSUPOST

2022

20.560,46 €

4.317,69 €

24.878,16 €

2023

20.560,46 €

4.317,69 €

24.878,16 €

TOTAL

41.120,92 €

8.635,39 €

49.756.31 €

PUBLICITAT DE LA MEMÒRIA
De conformitat amb el que disposa l’article 63.3 de la LCSP, la present memòria s’haurà de
publicar en el perfil del contractant d’aquesta entitat.

Castelldefels, a la data de la signatura electrònica

Gerent
SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS,S.A.
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