2020/01 CONT2000038
05/03/2020
Secretari, Interventor, Regidor de Contractació, unitat de
Contractació, Regidor de Manteniment
Informe tècnic per a la motivació del inici de la contractació per al
subministrament i instal·lació de mobiliari per diverses places a
Castellar del Vallès

Referència:
Data:
Adreçat a:
Assumpte:

ANTECEDENTS
En data 25 d’ abril de 2019 es dur a terme el recompte dels vots dels pressupostos
participatius de l’any 2019, i la proposta de Mobiliari urbà per la convivència i la
diversitat presentada per Isabel Comas en resulta una de les escollides.
RESULTA
1. Motius que justifiquen la necessitat i idoneïtat de la contractació:
D’acord amb el que s’expressa a l’article 28 de la llei 9/2017 de 8 de novembre, d’ara
endavant LCSP, necessitat i idoneïtat de la present contractació, són els següents:
-Subministrament i instal·lació de mobiliari urbà per a diverses places per ampliar l’oferta
de bancs, taules, papereres per gossos i fonts per donar resposta a la necessitat d’espais
d’estada i de relació.
Necessitats que es pretenen cobrir mitjançant aquesta proposta de contracte:
- Es pretén donar resposta a la voluntat de la ciutadania d’ampliar a les zones verdes del
nucli urbà el nombre de bancs, taules de pícnic, papereres per deixalles d’animals, i una
font.
- Es contracta el subministrament i instal·lació corresponent dels nous elements.

La descripció, característiques i forma de realitzar el subministrament i les obres
d’instal·lació per part de l’empresa adjudicatària del contracte es troben definides en el
PPT, en el què s’especifiquen els factors de tot ordre a tenir en compte.
2. Divisió en Lots:
ÿ

No es divideix en Lots :

D’acord amb l’article 99.3 LCSP no es divideix en lots pel següent motiu :
-La realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del
contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic, en implicar la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, i l’execució per una
pluralitat de contractistes diferents. Les tasques són similars i el material de treball és el
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La valoració i seguiment del contracte pel manteniment dels termes acordats d’execució
es realitzarà de la següent forma i d’acord amb el plec de prescripcions tècniques.
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mateix per tots els productes, per tant interessa que tots els elements siguin el màxim
d’homogenis possibles.
L’objecte del contracte s’estructura en un únic Lot i en els següents Sublots:
LOT 1. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ D’ESPAIS
PÚBLICS







Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Subministrament
Subministrament
Subministrament
Subministrament
Subministrament
Subministrament

i instal·lació
i instal·lació
i instal·lació
i instal·lació
i instal·lació
de fonts

de
de
de
de
de

bancs eco,
bancs,
bancs romàntics,
taules pícnic,
papereres per deixalles gossos,

3. Codi CPV
La codificació corresponent a la nomenclatura vocabulari comú de contractes (CPV) és
34928400-2 Mobiliari urbà i 39113600-3 Bancs per a assentar-se.
4. Caràcter del contracte i règim jurídic: Qualificació del contracte
El present contracte es qualifica com a un contracte administratiu mixt, de
subministraments i obres en relació a les obres d’instal·lació. D’acord amb l’article 16 de
la LCSP, les normes que s’han d’observar en la preparació i selecció són les del contracte
de subministrament per preus unitaris, estipulades en els articles 16.3 a), atès que és la
prestació la prestació principal. En canvi, pel que fa a l’execució del contracte s’hauran
d’observar les disposicions relatives als contractes de subministrament, així com també,
les normes dels contractes d’obres segons correspongui.

Imma Brualla Ortiz

Signatura 1 de 1

10/06/2020 Cap d’unitat de Planejament i
Projectes

El contracte es licitarà i executarà en els termes dels articles 156-158 de la LCSP. Aquest
contracte té caràcter administratiu i es regirà pel PCAP i pel PPT.
5. Determinació del preu del contracte: Preu del contracte
El pressupost de licitació i el valor econòmic total estimat del contracte, de conformitat
amb els criteris establerts en els articles 100 i 101 de la LCSP, s’han calculat en base als
preus del mercat i les estimacions de la memòria valorada que constarà en el PPT.
5.1. Pressupost Base de licitació
El pressupost base de licitació és el valor estimat del contracte durant el període
d’execució que s’estima en una quantitat de 49.970,58 EUR (IVA inclòs) per a la totalitat
del Lot. Es tracta d’un import orientatiu atès que al tractar-se d’un contracte a preus
unitaris la definició exhaustiva d’aquest no és susceptible de determinació prèvia.

5.2. Valor estimat del contracte
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El valor estimat total del contracte és de 41.298,00 EUR IVA exclòs. No es preveuen
modificacions ni pròrrogues.
6. Certificat d’existència de crèdit i aprovació de la despesa
El subministrament complert suma un import total, 49.970,58 € IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària A3-1530-629.06. Caldrà adjuntar a l’expedient de contractació
la fiscalització i l’autorització de la despesa.
La despesa s’haurà d’aprovar en l’acord de convocatòria de la licitació.
7. Durada del contracte
La durada del contracte serà de 2 mesos, a partir de la data en que es formalitzi el
contracte.
8. Procediment de licitació
La forma de selecció de les empreses serà mitjançant procediment obert, en què tot
empresari interessat podrà presentar una proposició restant exclosa tota negociació dels
termes del contracte. La licitació es realitzarà segons les previsions dels articles 131 a
152 de la LCSP en relació amb els articles 156 a 158 de la LCSP. No subjecte a regulació
harmonitzada.
9. Determinació dels criteris objectius de solvència exigits al primer classificat
(art. 77 de la LCSP)
Procedeix l’exigència de solvència d’acord amb l’article 74 de la LCSP
a) Requisits mínims:
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Solvència econòmica i financera (art. 87 de la LCSP):
Es presentarà el volum de negocis mínim anual en l’àmbit de referència, referit al millor
exercici dins dels tres últims anys disponibles per un import igual o superior a l’exigit en
l’anunci de licitació i en el apartat G del quadre de característiques del plec.
Solvència tècnica subministraments, d’acord amb l’article 89 de la LCSP, segons la
classificació del contracte caldrà declarar en fase de presentació d’ofertes i acreditar amb
documentació i certificats de bona execució en la fase de classificació:
•

Relació de treballs de la mateixa naturalesa en els darrers tres anys, excepte per
les empreses de nova creació.

b) En el cas que no presenti la solvència econòmica i financera es pot acreditar
mitjançant la disposició d’una assegurança per riscos professionals vigent fins a fi de
termini de presentació d’ofertes per un import el doble del pressupost, a més del
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compromís per escrit que en cas que resulti adjudicatari, renovarà o prorrogarà la pòlissa
per un termini de deu dies hàbils per tal que garanteixi el manteniment de la cobertura
durat tota l’execució del contracte.
10.Justificació dels criteris que caldrà tenir en consideració per l’adjudicació del
contracte
Varis criteris:
o Oferta econòmica
o Proposta tècnica de qualitat del mobiliari i de la seva instal·lació
Sistema d’assignació de punts per a les ofertes
Es proposa l’aplicació d’un sistema que tingui com a objectiu el no discriminar la proposta
tècnica respecte a la proposta econòmica d’acord amb els reptes de contractació que
proposa la directiva europea, amb l’objectiu de seleccionar la millor empresa que aporti
millores en l’àmbit social, condicions laborals, qualitat d’execució.
Proposta tècnica de valoració que depenen d’un judici de valor:
Justificació de la puntuació:
La valoració dels aspectes tècnics de les ofertes es realitzarà amb criteris de caràcter
subjectiu d’acord amb l’escala de valoració detallada en aquest informe. Una vegada
s’hagin valorat les propostes, s’aplicarà la fórmula atorga la màxima puntuació a la millor
oferta tècnica, i la resta de criteris i propostes tècniques s’assigna la puntuació de forma
proporcional.
Valoració tècnica (QUALITAT TÈCNICA-DISSENY) (FINS A 40 PUNTS):
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La valoració tècnica de l’oferta presentada es farà sobre un màxim de 40 punts, per
cadascun dels criteris proposats.
-

Qualitat dels materials: La qualitat tècnica es valorarà o no d’acord amb la fitxa
tècnica de cada element, així com també la fitxa tècnica d’instal·lació i
l’especejament corresponent , els certificats acreditatius de la ISO 9001 i 14001,
pels elements de fusta el certificat FSC o normes d’un sistema equivalent de gestió
forestal (SFI, SCA, PEFC, MTCC, AFS o equivalents) i per les pintures o laques la
presentació del certificat acreditatiu del compliment de la UNE-EN-71.

-

Disseny del mobiliari: es valoraran les característiques de disseny del mobiliari que
segueixin línies de les imatges indicades en el pressupost.

Per a justificar la qualitat tècnica dels productes s’haurà d’aportar:
 Fitxa tècnica dels elements oferts, segons model que consta en l’annex núm. 03
del plec, així com també la fitxa tècnica d’instal·lació que l’empresa disposa i
l’especejament corresponent de l’element.
 Certificats acreditatius de la disposició de la ISO 9001 i la ISO 14001.
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 Per tots aquells elements de fusta, s’ha de presentar el certificat FSC o normes
d’un sistema equivalent de gestió forestal (SFI, SCA, PEFC, MTCC, AFS o
equivalents).
 En el cas que els elements presentats posseeixin pintures o laques, s’ha de
presentar el certificat acreditatiu del compliment de la UNE-EN 71.
CRITERIS SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR (fins a 40 punts)
CRITERI
1. QUALITAT DELS
MATERIALS
(fins a un màxim
de 35 punts)

SUBCRITERIS
Pel que fa a la qualitat de cada element es valorarà fins a 20 punts la fitxa
tècnica de cada element, així com també la fitxa tècnica d’instal·lació i
l’especejament corresponent , els certificats acreditatius de la ISO 9001 i
14001
Pel que fa a la qualitat de la fusta de cada element, es valorarà fins a 10
punts la presentació del certificat FSC o normes d’un sistema equivalent de
gestió forestal (SFI, SCA, PEFC, MTCC, AFS o equivalents)
Pel que fa a la qualitat de la pintura o laques de cada element, es valorarà fins
a 4 punts la presentació del certificat acreditatiu del compliment de la UNEEN-71.
Pel que fa a la durabilitat es valorarà fins a 1 punt l’ampliació del termini de
garantia dels elements.

2. DISSENY DEL
MOBILIARI

Pel que fa als continguts estètics es valorarà fins a 5 punts la similitud de la
forma, disseny i funcionalitat
de cada element respecte a les imatges
adjuntades de cada element.

(fins a un màxim
de 5 punts)
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Al resultat total de la puntuació obtinguda de l’avaluació de la proposta de qualitat i
disseny mitjançant criteris de judici de valor la fórmula següent:
!"#!$%&ó = 40 ·

!"#!$%&ó '(#&")!*$ *+ ,$ -.'-'/#$

CRITERIS AUTOMÀTICS (fins a 60 punts)
CRITERI
1. PROPOSTA
ECONÒMICA
(fins a un màxim
de 60 punts)

MÈTODE DE VALORACIÓ
El preu total de l’oferta econòmica es calcularà d’acord amb els percentatges
concrets que es detallen en el final d’aquest apartat. Aquests percentatges
s’aplicaran als diferents preus proposats i a continuació se’n farà el sumatori
per tal d’obtenir l’oferta econòmica ponderada.
S’aplicarà la següent fórmula per tal de determinar els punts de cada oferta,
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Llistat de percentatges per a la ponderació de les ofertes econòmiques
Producte/Obra
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Total

1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.6

Subministrament de bancs eco,
Instal·lació de bancs eco,
Subministrament de bancs,
Instal·lació de bancs,
Subministrament de bancs romàntics,
Instal·lació de bancs romàntics,
Subministrament de taules pícnic,
Instal·lació de taules pícnic,
Subministrament de papereres per deixalles gossos,
Instal·lació de papereres per deixalles gossos,
Subministrament de fonts,

Punts Ponderació
11

11%

1

1%

7

7%

1

1%

7

7%

1

1%

11

11%

4

4%

7

7%

1

1%

9

9%

60

60%

11.Termini i lloc d’instal·lació i lliurament
El termini màxim pel subministrament del béns serà de 35 dies comptats des de la data
de la comanda.
Els terminis per fer la instal·lació d’aquests béns, com a màxim, no podrà sobrepassar el
període de 50 dies comptats des de la data de la comanda.
Els elements s’instal·laran a les següents places: Plaça de l’Era d’en Petasques, Plaça
Lluis Companys, Racó carrer St. Miquel, Parc de Canyelles (darrera església), Plaça
Major, Plaça Cal Calissó, Plaça de la Miranda, Plaça Rda. Ponent, Plaça de la Fàbrica
Nova, Pedrissos, Plaça a la Rda. Ponent a Can Carner, Plaça Pompeu Fabra, Zona verda
Skate parc, Plaça Esperanto, Zona Verda de l’Arbreda, Plaça Catalunya i Plaça de
Carcassona.
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12. Responsable del contracte
La unitat responsable del contracte serà Projectes i Planificació. La cap de la unitat de
projectes i Planificació.
13.Condicions d’execució del contracte
Les que estableix el plec de prescripcions tècniques (annex 7 del PCAP).
14.Obligacions essencials del contracte
Aquest contracte es consideren obligacions essencials les següents:
Prestació total del contracte.
Compliment del règim de pagament dels subcontractistes o subministradors (art.
217.1 de la LCSP)
q Compliment de les obligacions laborals
q Compliment de les condicions en matèria de riscos Laborals.

q
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q

Termini d’execució

Per tot el que s’ha exposat
S’INFORMA
que es pot iniciar el corresponent procediment de contractació.
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Signat digitalment, a Castellar del Vallès en la data que consta en la signatura
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