1. Memòria Justificativa del procediment de Contractació del subministrament i
instal·lació de nous equips amb tecnologia LED per millorar l’enllumenat de la
pista del poliesportiu municipal de la Canonja.
2.- DETERMINACIÓ
CONTRACTACIÓ:

DE

L’OBJECTE,

NECESSITAT

I

MOTIUS

DE

LA

2.1 Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte:
a) Descripció:
L'objecte del contracte consisteix en la realització del subministrament i
instal·lació de nous equips amb tecnologia LED per millorar l’enllumenat de la
pista del poliesportiu municipal de la Canonja, en els termes detallats en la
memòria valorada redactada per l’enginyera industrial municipal.
b) Lots:
Aquest contracte no es divideix en lots atès que el subministrament a realitzar
es considera com un tot unitari, sense que es puguin delimitar prestacions
aïllades o independents que permetin o aconsellin subdividir en lots l’objecte
del contracte.
Atès que tots els serveis del contracte tenen relació entre sí, es gestionaran de
forma més eficient amb un model de proveïdor únic.
c) Codificació:
El codi de la CPV (Vocabulari Comú dels Contractes Públics) corresponent a
aquest contracte és el següent:
Codi CPV: 31500000-1 Material d’il·luminació i llums elèctriques
2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada i Idoneïtat de
l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir:
Amb la contractació del subministrament i instal·lació de nous equips amb tecnologia
LED per millorar l’enllumenat de la pista del poliesportiu municipal de la Canonja es
pretén millorar el control i encesa del conjunt de l’enllumenat, obtenint un estalvi
energètic tant per la potència instal·lada com pel funcionament de la instal·lació.
De conformitat amb l’article 25.d) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local (en d’endavant LLRBRL), atribueix al municipi les competències en
infraestructura viaria i altres equipaments de la seva titularitat.
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ

3.- ASPECTES GENERALS QUE ES PREVEUEN EN EL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS:
3.- Responsable del contracte:
Les facultats del responsable del contracte seran exercides per l’enginyera industrial
municipal.
4.- Aspectes econòmics del contracte:
4.1 Preu del contracte.
El preu del contracte es fixa en la quantitat de 33.795,56€ (IVA exclòs)
4.2 Valor estimat del contracte.
El valor estimat del contracte es fixa en la quantitat de 33.795,56€ (IVA exclòs),
4.3 Pressupost base de licitació.
D’acord amb l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 40.892,63€ (IVA
inclòs), tenint en compte el següent desglossament:
Pressupost d’Execució Material
13 % despeses generals
6% benefici industrial
Subtotal
21% d’IVA
TOTAL

28.399,63 €
3.691,95 €
1.703,98 €
33.795,56 €
7.097,07 €
40.892,63 €

-

Preus unitaris.

5.- Consignació pressupostària i distribució en anualitats:
La despesa que s’autoritza mitjançant aquest expedient i la seva distribució en
anualitats quedaria determinat com segueix:
ANY

2019

APLICACIÓ

01.342.62307

IMPORT

40.892,63 €

TOTAL DESPESA

40.892,63 €

6.- Terminis d’execució:
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4.4. El sistema de determinació de preus ha estat :

Es preveu un termini de durada del contracte de 3 mesos des de que l’Ajuntament
estableixi l’inici de l’execució dels treballs.
7.- Tramitació de l’expedient:
Ordinària i procediment simplificat abreujat art. 159.6 LCSP.
8.- Criteris per a l’adjudicació:
L'únic criteri de valoració de les ofertes és el preu, de forma que s'adjudicarà el
contracte a qui realitzi l'oferta més econòmica, sempre i quan no inclogui valors
anormals o desproporcionats.
9.- Documentació acreditativa de la solvència tècnica
Tots els licitadors, hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial de licitadors i Empreses
classificades del sector públic (ROLECE) o, al Registre oficial d’empreses Licitadores
de la Generalitat (RELI) a la data final de presentació d’ofertes.
2.1 La solvència econòmica i financera:
Criteri: Volum anual de negocis dels últims tres anys
Mínim: El volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l'any de major volum
de negoci dels tres últims conclosos ha de ser almenys 50.396,34€
Mitjà d'acreditació: S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas
contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.

Criteri: Experiència en la prestació de serveis similars als que constitueixen l'objecte
del present contracte en el curs dels últims tres anys.
Mínim: Import anual acumulat en l’any de major execució dels últims tres anys i gual o
superior a 23.656,90€.
Als efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que
constitueixen l'objecte del contracte, quan hi hagi classificació aplicable a aquest últim
s'atendrà al grup i subgrup de classificació al qual pertanyen uns i altres, i en els altres
casos a la coincidència entre els dos primers dígits dels seus respectius codis CPV.
Mitjà d'acreditació: S’acreditarà mitjançant una relació dels principals serveis o treballs
realitzats del mateix tipus o naturalesa en els últims tres anys que inclogui imports,
dates i destinatari.
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, els serveis o treballs efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent. Si s’escau,
aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.
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2.2. La solvència tècnica i professional:

Quan el destinatari sigui un subjecte privat, els serveis o treballs efectuats
s’acreditaran mitjançant un certificat o bé declaració de l’empresari privat.
2.3. Per a empreses de nova creació.
Criteri: Disposició d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals, vigent
fins a la fi del termini de presentació d'ofertes.
Mínim: 300.000 €
Mitjà d'acreditació: L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de la pòlissa
amb el corresponent rebut de pagament que acrediti la seva vigència o certificat
expedit per l'entitat asseguradora, en el que constin els imports, riscos assegurats i la
data de venciment de l'assegurança. També serà necessari aportar juntament amb
aquest certificat el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o
renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent.
D’acord amb l’art. 159.6 LCSP, donat que es tracta d’un contracte amb un valor estimat
inferior a 35.000 €, els licitadors o candidats estaran exempts dels requisits
d’acreditació de la solvència econòmica i financera i d’acreditació de la solvència
tècnica i professional.
10.- Ús de mitjans electrònics.
La presentació d’ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme utilitzant mitjans
electrònics, de conformitat amb els requisits establerts a la Disposició Addicional
15ena de la LCSP mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la plataforma de
Serveis de Contractació de Catalunya.

No es constitueix, atès que no resulta preceptiu que l’òrgan de contractació estigui
assistit per una mesa de contractació en els procediments oberts simplificats abreujats,
conforme al disposat en l’article 326 LCSP.
12- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:
Quan en aplicació dels paràmetres establerts a l’art. 85 del RGLCAP al preu del
contracte, alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als
licitadors afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una
justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta
en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en
l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen 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..
13.- Autorització de variants:
No s’admeten variants.
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11.- Mesa de contractació:

14.- Garanties exigibles:
No es requereix garantia provisional ni definitiva conforme als articles 159.4.b) i
159.6.f) LCSP.
15.- Drets i obligacions específiques del contractista:
Les obligacions que s’han d’imposar al contractista son les que, ordinàriament, es
preveuen per a tot tipus de contracte administratiu de serveis en la normativa de
contractes del sector públic, així com qualsevol altre que pugui exigir la normativa
d’aplicació.
16.- Forma de pagament:
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis o treballs
realitzats de conformitat amb l’Administració.
17.- Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència:
No procedeix la revisió de preus.
18.- Termini de garantia de la prestació contractada o justificació de la seva no
necessitat:
1 any, a comptar des de l’acta de recepció dels treballs.
19.- Penalitzacions:
Procedeix imposar les següents penalitzacions
- Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri
que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte
no resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà
per la penalització corresponent.
Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les
penalitats coercitives de 5 % del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o
dia d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la
comissió de la infracció.
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva
d'entre el 5 % i el 10 % del preu del contracte, en funció del seu major o menor
gravetat i reincidència.
En relació a l’incompliment dels terminis de lliurament oferts o els establerts en aquest
plec, s’aplicarà una penalitat de 10 % sobre el preu de l’encàrrec.
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Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de
les condicions especials d'execució establerts en aquest plec de clàusules particulars.

En el cas d’incompliment reiterat en els terminis de lliuraments en 3 o més vegades,
podrà comportar una sanció equivalent al 25 % de l’import màxim adjudicat o la
resolució del contracte.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi
existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.
20.- Subcontractació:
S’admet la subcontractació en els termes de l’article 215 de la Llei de contractes del
sector públic. Cal tenir en compte el previst a la clàusula 23 pel que fa als requisits de
la subcontractació i el règim de pagament a subcontractistes, així com les penalitats
pel seu incompliment.
21.- Cessió:
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència
que resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar
degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una
causa de prohibició de contractar.

22.- Compromís d’adscripció de mitjans:
No procedeix.
23.- Modificacions de contracte:
No es preveuen modificacions de contracte, sense perjudici de modificacions per raons
d’interès públic en els supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i
concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable, que s’hauran de justificar en
l’expedient.
24.- Criteris de desempaten cas d’igualació d’ofertes:
En casos d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses
licitadores, s’aplicarà allò que disposa l’article 147.2 LCSP.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest
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d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
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apartat l’han d’aportar els licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, i no
amb caràcter previ.

L’Alcalde,

Roc Muñoz Martínez,

La Canonja, document signat electrònic

