EXPEDIENT

: GENERAL EXPEDIENTS 2018/2110

TITULAR

: AJUNTAMENT ARENYS DE MAR

DESCRIPCIÓ

: Exp contractació servei ad'tracció juvenil. Riera Festes Nadal

EMPLAÇAMENT : Arenys de Mar

INFORME TÈCNIC RELATIU A LA JUSTIFICATIU DEL CONCURS
PÚBLIC PER AL SUBMINISTRAMENT I SERVEI D’UN TOBOGAN
SINTÈTIC DE GEL ORGANITZAT PER LA REGIDORIA DE PROMOCIO
ECONÒMICA

ASSUMPTE: Justificació de l’expedient de contractació del subministraments i servei
d’un tobogan sintètic de gel organitzat per la regidoria de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
________________________________________________________________
Elena Garcia Aguiló, tècnica de Promoció Econòmica, de l’Ajuntament d’Arenys de Mar,
emet el següent informe tècnic en relació a l’assumpte exposat:
1.- Departament sol·licitant
Regidoria de Promoció Econòmica.
2.- Designació del responsable del contracte
Elena Garcia Aguiló, tècnica de Promoció Econòmica, de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
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3.- Objecte del contracte ( Amb indicació del CPV )
El present contracte té per objecte la contractació, mitjançant arrendament, del
subministrament i el servei de gestió d’un tobogan sintètic de gel, per tal de dinamitzar
la campanya de Nadal al municipi.
El CPV és 92000000-1Serveis d’esbarjo, culturals i esportius.
L’objecte del contracte es divideix en els lots següents:
-

Lot 1: Subministrament i instal·lació d’un tobogan sintètic de gel amb una superfície útil

-

Lot 2: Materials complementaris: lloguer equip de so i d’il·luminació.

-

Lot 3: Instal·lació d’un mòdul “guixeta” de 4,10 x 2,25.

-

Lot 4: Servei de seguretat del tobogan de gel.

-

Lot 5: Servei de gestió del tobogan de gel.
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de 20 x 4m, i estructura de 20 x 5,5m i 5m d’alçada.
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4.- Plec de prescripcions tècniques del servei
Qui subscriu el present informe ha elaborat el plec de prescripcions tècniques que han
de regular el subministrament i el servei de gestió d’un tobogan sintètic de gel.
5.- Justificació motivada del contracte i raons d’interès públic que la
justifiquen
La contractació del subministrament i el servei de gestió d’un tobogan sintètic de gel es
justifica per la necessitat de dur a terme una campanya de dinamització i promoció del
comerç del municipi durant l’època del Nadal.
6.- Justificació de no mitjans propis o recursos especialitzats
En aquests moments, l’Ajuntament d’Arenys de Mar no disposa dels mitjans materials per dur a
terme els treballs que són objecte d’aquesta proposta de contractació.
Atesa la singularitat dels mitjans materials que es necessiten per executar aquest tipus de
servei, resulta imprescindible que es contracti a un proveïdor extern especialitzat en la
prestació d’aquest servei.

7.- Preu de licitació i valor estimat del contracte
El preu de la licitació per a cada lot, millorable a la baixa, per a cada una de les
anualitats del contracte és el següent:
Lot 1: Tobogan de gel: 18.900 € + IVA
Lot 2: Materials complementaris: equip d’il·luminació i so i instal·lació 2.855,24 € + IVA
Lot 3: Subministrament d’un mòdul guixeta: 526,36 € + IVA
Lot 4: Servei de seguretat del tobogan de gel: 2.768,80 € + IVA
Lot 5: Servei de gestió del tobogan de gel: 6.812,15 €
8.- Justificació dels preus del contracte

Lot1
Descripció
Tobogan sintètic de superfície útil 20x4m, i
estructura de 20x5,5m i 5m d’altura.
Inclou:
-Superficie lliscant + valla entre tobogan i
carril de pujada
-Decoració arbres de Nadal
-12 donuts N-ICE
-Muntatge i desmuntatge
-Estructura tobogan + Zona frenada (sense
vallat)
-Transport (anada i tornada)
- Revestiment amb mall tupida color negre

Quantitat
1

Preu
18.900 €
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El pressupost de cada lot es desglossa de la següent manera: servei.
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Total
18.900 € + IVA

de l’estructura del tobogan segons
mides muntades (folrar tota l’estructura amb
ràfia negra).
(segons preus de mercat)

Total: 18.900,00 € + IVA
Lot 2
Descripció
Quantitat
Equip de so de 500w
1
2 altaveus de 300w sobre trípode, sistema
amplificador i cables lector de USB per a
música ambiental que aporta el Client. Sense
servei tècnic.
Il·luminació del tobogan i accés1
Inclou muntatge de 2 torres laterals i una a
la zona d’accés i l'altra que cobreixi la zona
"d'aterratge"
Suplement il·luminació
1
instal·lació de 4 focus led 50w ip65 sobre
mastí d'alumini. Tirada de línia elèctrica
suplementaria ctact 16a
Suplement de cablejats
1
(segons preus de mercat)

Preu
625,00 €

Total
625,00 € + IVA

1.597,50 €

1.597,50 €+ IVA

247,24 €

247,24 €+ IVA

500 €

385,50 €+ IVA

Total: 2.855,24 € + IVA
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Lot 3
Descripció
Quantitat
Mòdul "guixeta" de 4,10x2,25
1
Aïllament tèrmic, preinstal-lació elèctrica,
finestral abatible, base de fusta.
(segons preus de mercat)

Preu
526,36 €

Total
526,36€ + IVA
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Total: 526,36€ + IVA
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Lot 4 (segons preus de mercat)
Vigilants
1
1
1

Hores
8
8
8

Dies
23
3
1

Preu/hora
11,5 €
23 €
12,60 €

Total

Total
2.116,00 €
552 €
100,80

2.768,00 € + IVA

Lot 5 (segons preus de mercat)
Personal (1 coordinador i 3
monitors)
Material fungible
Cartells (disseny i impressió)
Adequació assegurança RC
Despeses
generals
i
benefici
industrial
Total

5.437,15 €
100,00 €
400,00 €
75,00 €
800,00 €
6.812,15 €

9-. Finançament
L’aplicació del pressupost municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar a la que s’imputarà el
cost del contracte per a cada servei és:
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Lot 1: Tobogan de gel: 30 4314 20800
Lot 2: Materials complementaris: equip d’il·luminació i so: 30 4314 20800
Lot 3: Subministrament d’un mòdul guixeta: 30 4314 20800
Lot 4: Servei de seguretat del tobogan de gel: 30 4313 22701
Lot 5: Servei de gestió del tobogan de gel: 30 4313 22699
La despesa derivada de la contractació durant el termini de la seva vigència, IVA inclòs,
es farà efectiva amb càrrec a les partides del pressupost municipal de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar dels exercicis corresponents.
10.- Durada del contracte
D’acord amb el que determina el plec de clàusules tècniques, la durada o període de
vigència del present contracte serà de 2 anys a comptar des del dia següent al de la
formalització del contracte.
11.- Opció de pròrroga/gues
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No es preveu la possibilitat de pròrroga d’aquest contracte.
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12.- Assegurança de responsabilitat civil
Les empreses adjudicatàries del servei seran les responsables de qualsevol possible dany o
perjudici a persones i béns motivats per les actuacions i aplicacions que portin a terme en la
prestació del servei i a tal efecte ha de tenir vigent, i a disposició de l’Ajuntament d’Arenys de
Mar, una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi un import mínim de
1.200.000€ per sinistres i en qualsevol cas amb clàusula de reposició de prima.

13.- Criteris d’admissió degudament justificats
Per a l’admissió de les empreses licitadores es proposen els següents criteris d’admissió
d’acord amb la legislació sectorial vigent:
a) Criteri relatiu a la solvència econòmica i financera.

Volum anual de negocis que referit a l’any de major volum de negoci dels últims tres
conclosos d’import igual o superior a:
Lot 1: Tobogan de gel: 18.900 € +IVA
Lot 2: Materials complementaris: equip d’il·luminació i so i instal·lació 2.855,24 € + IVA
Lot 3: Subministrament d’un mòdul guixeta: 526,36 € + IVA
Lot 4: Servei de seguretat del tobogan de gel: 2.768,80 € +IVA
Lot 5: Servei de gestió del tobogan de gel: 6.812,15 €
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest
registre, i si no per les dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
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b) Solvència professional o tècnica.
Relació dels treballs o serveis prestats/ subministraments efectuats els últims tres anys
corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte,
amb el detall dels imports contractats, els períodes dels contractes i els destinataris,
públics o privats, d’aquests serveis. Els serveis o treballs realitzats s’acreditaran
mitjançant certificats de bona execució 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, en el seu defecte, mitjançant una
declaració de l’empresari. En el seu cas, els certificats esmentats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. El requisit mínim serà
que l’import anual acumulat de l’any de major execució, ha de ser igual o superior al 90%
del valor estimat del contracte o valor anual mig si és inferior:
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Lot 1: Tobogan de gel: 18.900 € + IVA
Lot 2: Materials complementaris: equip d’il·luminació i so i instal·lació 2.855,24 € + IVA
Lot 3: Subministrament d’un mòdul guixeta: 526,36 € + IVA
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Lot 4: Servei de seguretat del tobogan de gel: 2.768,80 € + IVA
Lot 5: Servei de gestió del tobogan de gel: 6.812,15 €
Quan, per una raó vàlida, l’operador econòmic no estigui en condicions de presentar
les referències que sol·licita l’òrgan de contractació, se l’autoritza a acreditar la seva
solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que el poder
adjudicador consideri apropiat. ( article 86.1 LCSP).
14.- Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació per lots, són els següents:
Lot 1: Tobogan de gel
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte, avaluables de forma automàtica que
serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els següents i fins a un màxim de
100 punts:
1. Criteris de valoració automàtica: Oferta econòmica (fins a 98 punts)
Es valoraran les diverses propostes econòmiques presentades sense tenir en compte
l’IVA, i la distribució de punts es farà de forma lineal a partir de la proposta econòmica
més avantatjosa, que rebrà la puntuació màxima (98 punts).
Així, la puntuació de cada oferta s’obtindrà a partir de l’aplicació de la proporció
resultant entre l’oferta més avantatjosa econòmicament i l’oferta en qüestió sobre la
puntuació màxima que s’assignarà a aquest criteri (98punts).
La fórmula a aplicar serà la següent:
Puntuació final = (Pmillor/ Pi) * Pmax (es tindran en compte dos decimals) on:

No obtindrà puntuació que no efectuï una baixa en el preu.
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Pmillor: preu de l’oferta més avantatjosa econòmicament entre les presentades
Pi: preu de cada oferta presentada
Pmax: puntuació màxima possible per aquest criteri (98punts)
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2. Proposta de millores (2 punts)
2.1. Aportació de materials complementaris (25 cascs) que millorin la seguretat. 2
punts.
La millora no podrà fraccionar-se.
Lot 2: Materials complementaris: lloguer equip de so i d’il·luminació.
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte, avaluables de forma automàtica que
serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els següents i fins a un màxim de
100 punts:
1. Criteris de valoració automàtica: Oferta econòmica (fins a 100 punts)
Es valoraran les diverses propostes econòmiques presentades sense tenir en compte
l’IVA, i la distribució de punts es farà de forma lineal a partir de la proposta econòmica
més avantatjosa, que rebrà la puntuació màxima (100 punts).
Així, la puntuació de cada oferta s’obtindrà a partir de l’aplicació de la proporció
resultant entre l’oferta més avantatjosa econòmicament i l’oferta en qüestió sobre la
puntuació màxima que s’assignarà a aquest criteri (100punts).
La fórmula a aplicar serà la següent:
Puntuació final = (Pmillor/ Pi) * Pmax (es tindran en compte dos decimals) on:
Pmillor: preu de l’oferta més avantatjosa econòmicament entre les presentades
Pi: preu de cada oferta presentada
Pmax: puntuació màxima possible per aquest criteri (100punts)
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No obtindrà puntuació que no efectuï una baixa en el preu.
Lot 3: Instal·lació d’un mòdul “guixeta”
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte, avaluables de forma automàtica que
serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els següents i fins a un màxim de
100 punts:
1. Criteris de valoració automàtica: Oferta econòmica (fins a 100 punts)
Es valoraran les diverses propostes econòmiques presentades sense tenir en compte
l’IVA, i la distribució de punts es farà de forma lineal a partir de la proposta econòmica
més avantatjosa, que rebrà la puntuació màxima (100 punts).
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Així, la puntuació de cada oferta s’obtindrà a partir de l’aplicació de la proporció
resultant entre l’oferta més avantatjosa econòmicament i l’oferta en qüestió sobre la
puntuació màxima que s’assignarà a aquest criteri (100punts).
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La fórmula a aplicar serà la següent:
Puntuació final = (Pmillor/ Pi) * Pmax (es tindran en compte dos decimals) on:
Pmillor: preu de l’oferta més avantatjosa econòmicament entre les presentades
Pi: preu de cada oferta presentada
Pmax: puntuació màxima possible per aquest criteri (100punts)
No obtindrà puntuació que no efectuï una baixa en el preu.
Lot 4: Servei de seguretat del tobogan de gel
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte, avaluables de forma automàtica que
serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els següents i fins a un màxim de
100 punts:
1. Criteris de valoració automàtica: Oferta econòmica (fins a 100 punts)
Es valoraran les diverses propostes econòmiques presentades sense tenir en compte
l’IVA, i la distribució de punts es farà de forma lineal a partir de la proposta econòmica
més avantatjosa, que rebrà la puntuació màxima (100 punts).
Així, la puntuació de cada oferta s’obtindrà a partir de l’aplicació de la proporció
resultant entre l’oferta més avantatjosa econòmicament i l’oferta en qüestió sobre la
puntuació màxima que s’assignarà a aquest criteri (100punts).
La fórmula a aplicar serà la següent:
Puntuació final = (Pmillor/ Pi) * Pmax (es tindran en compte dos decimals) on:
Pmillor: preu de l’oferta més avantatjosa econòmicament entre les presentades
Pi: preu de cada oferta presentada
Pmax: puntuació màxima possible per aquest criteri (100punts)
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No obtindrà puntuació que no efectuï una baixa en el preu.
Lot 5: Servei de gestió del tobogan de gel
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte, avaluables de forma automàtica que
serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els següents i fins a un màxim de
100 punts:
1.Criteris de valoració automàtica: Oferta econòmica (fins a 100 punts)
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Es valoraran les diverses propostes econòmiques presentades sense tenir en compte
l’IVA, i la distribució de punts es farà de forma lineal a partir de la proposta econòmica
més avantatjosa, que rebrà la puntuació màxima (100 punts).

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

3e59a6ee5f3449cc96ceca6a28f9f0a9001

Url de validació

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Així, la puntuació de cada oferta s’obtindrà a partir de l’aplicació de la proporció
resultant entre l’oferta més avantatjosa econòmicament i l’oferta en qüestió sobre la
puntuació màxima que s’assignarà a aquest criteri (100punts).
La fórmula a aplicar serà la següent:
Puntuació final = (Pmillor/ Pi) * Pmax (es tindran en compte dos decimals) on:
Pmillor: preu de l’oferta més avantatjosa econòmicament entre les presentades
Pi: preu de cada oferta presentada
Pmax: puntuació màxima possible per aquest criteri (100punts)
No obtindrà puntuació que no efectuï una baixa en el preu.
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Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica.
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