Serveis Generals
ACORD APROVAT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL 03-10-2019

Assumpte: PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT (ART. 159 LCSP) PER A LA
CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT DE L'ENLLUMENAT DECORATIU DE
NADAL I EL SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNTATGE i MANTENIMENT DEL
ENLLUMENAT DECORATIU NADALENC DE L'AJUNTAMENT DE PARETS DEL
VALLÈS
Expedient: 3264/2019
I. NECESSITAT DE CONTRACTAR
L’Ajuntament vol promocionar la imatge i projecció de la nostra vila i potenciar el
comerç aprofitant les properes festes de Nadal. És per aquest motiu que es guarniran
carrers emblemàtics del nostre municipi amb peces d’enllumenat decoratiu de
propietat municipal i amb d’altres de llogades.
Tot i que l’ajuntament disposa de material per fer la decoració esmentada, aquest és
insuficient per abastar tot l'àmbit que es pretén decorar. És per això que es necessita
per una banda llogar els elements de decoració i llums de Nadal que manquin i, per
altra banda, encarregar el muntatge i desmuntatge de l’esmentat enllumenat per no
disposar de la infraestructura i mitjans propis necessaris per dur a terme aquests
treballs.
II. OBJECTE
L'objecte del contracte és el subministrament, en règim d’arrendament, d’enllumenat
decoratiu de Nadal i el servei de muntatge i desmuntatge de les llums decoratives de
Nadal del municipi de Parets del Vallès.
La nomenclatura del Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) és la següent:
31527200-8
45316000

Llums de treball exterior
Treballs d'instal·lació de sistema d'enllumenat i senyalització

III. LOTS
En el present contracte és convenient no dividir el seu objecte en lots. Doncs a més de
l'arrendament també es contracta la instal·lació, desmuntatge i manteniment de la
decoració nadalenca. Aquesta circumstància justifica que sigui una mateixa empresa,
per ella o bé per mitjà d'una altre la que s'encarregui de realitzar la prestació objecte
de contracte, a la fi d'evitar una mala coordinació entre el servei d'arrendament i el
manteniment del mateix.
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONTRACTE OBERT SIMPLIFICAT
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IV. REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA
Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients
per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb
l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la
realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
A més s'haurà de tenir l'habilitació professional següent: ser empresa instal·ladora
autoritzada, categoria especialista (IBTE), de conformitat amb el previst en l'art. 22 del
Real Decret 842/2002, de 2 d'agost pel qual s'aprova el Reglament electrònic a baixa
tensió.
SOLVÈNCIA ECONÒMICA
Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte de quantia una
vegada i mitja el pressupost anual del contracte, referit al millor exercici dins dels tres
últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats i de
presentació de les ofertes.
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

VI. ANÀLISI ECONÒMICA
Pressupost base de licitació (PBL)
D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de
29.342,50 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Concepte

Preu Base

Iva 21%

Import total

Lloguer elements decoratius
Muntatge, desmuntatge i
manteniment dels elements
decoratius

7.950,00 €

1.669,50 €

9.619,50 €

13.430,00 €

2.820,30 €

16.250,30 €

Memòries tècniques i
legalització de les
instal·lacions
TOTAL

2.870,00 €
24.250,00 €

602,70 €
5.092,50 €

3.472,70 €
29.342,50 €
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Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa en el curs dels últims tres anys, en la qual s'indiqui l'import, la data o el
destinatari, públic o privat. (si es necessari per garantir un nivell adequat de
competència es pot demanar més experiència). L'import anual acumulat dels serveis
l'any de més execució ha d'ésser igual o superior al 50 per cent de l'anualitat mitja del
contracte.
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La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la
quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats
de l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/os i la/es
partida/es pressupostàries següent/s:
1310 165 22699. Altres despeses diverses. Activitats imatge i projecció del municipi
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació, s'ha de fer efectiva de
conformitat al següent quadre:
Per al primer any de contracte:
Any

Concepte

2019
(desembre)

Muntatge. Lloguer i manteniment
dels elements decoratius durant el
mes de desembre. Memòries
tècniques i legalització de les
instal·lacions.

2020
(gener)

Desmuntatge. Lloguer i
manteniment dels elements
decoratius durant el mes de gener.

Import net
16.024,50 €

8.225,50 €

IVA 21%

Import total

3.365,15 € 19.389,65 €

1.727,36 €

9.952,85 €

Per al segon any de contracte (en cas de pròrroga):

Concepte

2020
(desembre)

Muntatge. Lloguer i manteniment
dels elements decoratius durant el
mes de desembre. Memòries
tècniques i legalització de les
instal·lacions.

2021
(gener)

Desmuntatge. Lloguer i
manteniment dels elements
decoratius durant el mes de gener.

Import net

IVA 21%

Import total

16.024,50 € 3.365,15 €

19.389,65 €

8.225,50 € 1.727,36 €

9.952,85 €

C. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte (VEC) és de 48.500,00 euros, sense incloure l'IVA.
Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, incloent
possibles pròrrogues, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101
LCSP.
D. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
De conformitat amb l’art. 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
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Any
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pressupostària i sostenibilitat financera s’ha estudiat la viabilitat econòmica del
contracte des del punt de vista de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
sense que aquest contracte generi més despeses que les previstes.
VII. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
No està prevista la modificació del contracte.
VIII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació
qualitat-preu. S’aplicaran els següents criteris d’adjudicació tots avaluables
automàticament ordenats per ordre decreixent segons la ponderació atorgada.
La puntuació s’atorgarà seguint el següent criteri:
A. La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofert ( 80 punts)
El preu fixat en el present plec podrà ser millorat a la baixa. La puntuació màxima és
de 80 punts (Vm), distribuïts en funció de les ofertes rebudes. Cada una de les ofertes
que hagi estat admesa al concurs (Pof), es valorarà proporcionalment en funció de la
major baixa admesa (Pmin) i el preu de licitació (Pl), d’acord amb la següent fórmula:
(Pl – Pof) x Vm
Puntuació = 
(Pl  Pmin)

B. Altres criteris 20 punts
- Ampliació del nombre d’elements decoratius: Es presentarà una proposta d’ampliació
del material d’enllumenat on s’especificaran els m2 de superfície de cadascun dels
elements i els m2 totals. La puntuació màxima d’aquest apartat és de 20 punts i es
calcularà de la següent manera:
m2

Puntuació

De 1 a 10

5

De més de 10 a 20

10

De més de 20 a 30

15

Més de 30

20

D’acord amb la previsió de l’art. 145.3 de la LCSP, tenint en compte ..... l’únic criteri
d’adjudicació per a la selecció de la millor oferta és el preu més baix.
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Es tindran en compte dos decimals.
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L’adjudicació del contracte recaurà sobre l’oferta que declari el preu més baix que no
sigui anormal i que no superi el pressupost net de licitació.
Els criteris per determinar l’oferta anormalment baixa seran els establerts en l’art. 85
del RLCAP.
Es classificarà la resta de licitadors per ordre decreixent.
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores
s’aplicarà el següent criteri de desempat
Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa en situació d'exclusió social.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat
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 l’empresa licitadora que disposi del major
percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.
En cas que l'aplicació d’aquest criteri no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant
sorteig.

Es designa al tècnic de comerç com la persona responsable del contracte, a qui li
correspon supervisar l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, d’acord amb
el previst en l’article art. 62.1 LCSP.
XI CONDICIONS D’ESPECIAL EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials
d’execució:
El material subministrar s'haurà d'embalar sense plàstic, amb productes
completament biodegradables i que siguin sostenibles i respectuosos amb el medi
ambient.
XI TERMINI DE GARANTIA
Atès que es tracta d'un contracte d'activitat, s'extingirà pel compliment del mateix,
sense que sigui necessari preveure un termini de garantia concret un cop s'hagi
acabat la prestació.
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IX. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
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XIII. SUBCONTRACTACIÓ
S'autoritza
XIV. CESSIÓ DEL CONTRACTE
No es permet
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Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica

