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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE I INFORME D’INICI:
“De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de
Contractes del Sector Públic, el present document s’emet als efectes de justificar, entre
d’altres extrems, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir
mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a
satisfer-les.”
Justificació
En l’àmbit esportiu, la distribució de samarretes en determinades activitats, és un
element identificatiu dels participants. Des de l’Ajuntament, es faciliten samarretes en
dos campanyes de gran rellevància a la ciutat, tant per la dimensió com pel volum de
participants.
Anualment, dins del marc de la Festa Major, es celebra la Cursa Popular del Prat de
Llobregat. Totes les edicions, se’ls fa entrega als participants de la cursa d’una samarreta
recordatori de la mateixa.
Igualment, cada estiu s’organitza una campanya de campus i casals per a tots els infants
de la ciutat, en un programa de ciutat i on participen diferents Departaments d’aquest
Ajuntament (Esports, Joventut, Cultura i Educació). En cada edició es lliura una
samarreta als infants i al monitoratge participants.
1.OBJECTE: Subministrament de samarretes per a actes i programes de la Secció
d’Activitat Física i Esports.
2.LOTS: No.
Per la naturalesa del contracte, tant per les quantitats de les samarretes i similitud en
models, la seva divisió en lots dificultaria la seva execució des del punt de vista tècnic i la
faria més onerosa.
3.CPV 2008: 18331000-8 Samarretes.
4.RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Olga Asensio Farrés
Cap de la Secció d’Activitat Física i Esport
asensio@elprat.cat / 93.379.00.50 extensió 5337
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5.NOM, COGNOMS I CÀRREC DELS 2 VOCALS
FORMARAN PART DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:

DEL

DEPARTAMENT

QUE

Lluis Gàllego Llop, gallegol@elprat.cat, 93.379.00.50 extensió 5922
Joan Rius Roman, riusr@elprat.cat, 93.379.00.50 extensió 5532
6.CLÀUSULES DE CONTINGUT ÈTIC, SOCIAL I/O
INCORPORAR EN LES FASES DEL PROCEDIMENT: No

MEDIAMBIENTAL

A

7.ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT?: no
8.TERMINI: 1 any
9.PRÒRROGA: Sí, 1 any.
10.PRESSUPOST ANUAL DEL CONTRACTE, SENSE IVA: 22.120€
10.1.DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST:
Model
infantil
adult

Talles
4 a 16
S a XXL
Totals màxims

Unitats
4.700
3.300
8.000

Preu
màxim
2,60 €
3,00 €

Import
12.220 €
9.900 €
22.120 €

Despeses de transports incloses.
11.TIPUS D'IVA: 21%
12.DETERMINACIÓ DEL PREU: pressupost màxim amb preus unitaris.
13.POSSIBLES MODIFICACIONS: no
14.ÉS UN CONTRACTE AMB TRACTAMENT DE DADES CONFIDENCIALS? ( segons
LOPD): no
15.ÉS UN CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBLIGACIÓ DE SUBROGACIÓ DE
PERSONAL? no
16.ÉS UN CONTRACTE QUE COMPORTA EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR?: no
17.SUBCONTRACTACIÓ: sí
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18.LLOC: punt de lliurament:
Samarretes estiu: CEM Julio Méndez, carrer Riu Guadalquivir 1-13, El Prat de
Llobregat.
Samarretes cursa popular i altres actes esportius: CEM Sagnier, carrer Frederica
Montseny 2-8, El Prat de Llobregat.
19.FORMA DE PAGAMENT: l’habitual de l’Ajuntament.
20.GARANTIA:
Definitiva: Sí
Raons de l’exempció:
Devolució de la garantia:
21.TERMINI DE GARANTIA DEL PRODUCTE: la legalment establerta.
22.SOLVÈNCIA: es requereix la següent solvència:
Solvència Econòmica


Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit a que es refereix el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les
dades de constitució o de l’ inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes, per import mínim de 22.120€.

Solvència tècnica


Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els
que constitueixin l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres anys, en
què s’indiqui, l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.

23.RESTA DE CONDICIONS: Segons plec de condicions tècniques.
PENALITAT ESPECÍFIQUES:
considerats una falta molt greu.

l’incompliment

dels

terminis

de

lliurament

seran

24.PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL: no
25.CRITERIS OBJECTIUS D’ADJUDICACIÓ:
Per la valoració econòmica de l’oferta presentada, s’han d’adjuntar prèviament les fitxes
tècniques de les samarretes, per verificar el compliment de les característiques exigides
en el present contracte. En cas de no aportar les fitxes corresponents l’oferta serà
rebutjada.
La valoració de les ofertes serà el sumatori de la totalitat del preu de les samarretes, en
base a la següent fórmula:

| Pl. de la Vila 9, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

3/5

Samarretes

Mides
Talla infantil
Talla adult

Unitats
4.700
3.300

Preu unitat

Preu total

Total import
Puntuació màxima: 100 punts
Puntuació obtinguda =

Oferta més Baixa x 100
Oferta a valorar

Es considerarà que pot incórrer en preu anormal o desproporcionat el d'aquelles ofertes
que siguin 25 unitats percentuals per sota de la mitjana de les ofertes presentades. La
mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses a la
licitació, llevat de l'oferta més alta i la més baixa, que no es tindran en compte per a
l'esmentat càlcul. No obstant això, quan el nombre d'ofertes admeses sigui inferior a
cinc, per calcular la mitjana es tindran en compte totes les ofertes i en cas de presentarse una sola oferta, quan sigui 30 unitats percentuals per sota al pressupost màxim de la
licitació.

26.ANNEXOS DEL CONTRACTE: no
26)DADES COMPTABLES:
1. PARTIDA/ES PRESSUPOSTARIA/ES:
Per les samarretes d’estiu: 061 342 22199 Esports – Adqu. Divers material
Per les samarretes de la Cursa Popular: 061 3412 227991 – Desp Cursa Popular
Per les samarretes d’altres actes: 061 342 22199 – Esports submistrament divers
2. CENTRE/S DE COST:
Per les samarretes d’estiu:
Per les samarretes de la Cursa Popular:
Per les samarretes d’altres actes:

201602 – Activitats d’Estiu
202102 – Actes Esportius Ciutadans
202102 – Actes Esportius Ciutadans

3. UNITAT TRAMITADORA: GE0002252 - Esports
El tinent d’alcalde, en l’ús de les atribucions delegades per
CONFORMITAT a l’inici i tramitació d’aquest expedient.

l’Alcaldia,

dóna
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El Prat de Llobregat,
F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_TALCALDE
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