MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR EL
MANTENIMENT DE LLICÈNCIES AMB SUBSCRIPCIÓ TRIANUAL DEL
PROGRAMARI D’AUTOCAD LT PEL PERIODE 2021-2024 DE L’AJUNTAMENT DE
RIPOLL

1.L’objecte del contracte.
Subministrament de llicències “AutoCAD LT Commercial Single-use-3-Year
Subscription Renewal” en règim de manteniment i vigència per 3 anys.
2. Justificació de la necessitat i insuficiència de mitjans
Els tècnics de l’Ajuntament de Ripoll editen la cartografia o plànols amb AutoCAD i
amb motiu de l’alt cost d’aquests programes, es vol fer ús del programa de subscripció
anual per tenir sempre l’última versió d’AutoCAD LT
3. Termini d’execució del contracte
La durada del contracte s’estableix a 3 anys, a comptar des de l’endemà de la
formalització del contracte
Arribada la data de finalització del contracte, aquest no es podrà prorrogar.
4. Justificació del procediment utilitzat per a l’adjudicació del contracte
El present contracte s’adjudicarà mitjançant el procediment obert simplificat abreujat
regulat a l’article 159.6 de la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de
clàusules particulars i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació.

5. Valor estimat i pressupost de licitació
El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i
publicitat ascendeix a 4.010,74€ (abans IVA) / 4.853,00€ (IVA inclòs), amb el següent
detall:
Concepte
Pressupost de licitació global
Import modificacions (20%)
Import possibles pròrrogues
TOTAL

Import (abans IVA)

Import (IVA inclòs)

3.570,25 €

4.320,00 €

440,50 €

533,00 €

- €

- €

4.010,74 €

4.853,00 €

6. Consignació pressupostaria
La despesa que s’executi durant l’exercici 2021 es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària:
· 14000 9230 2160001 Manteniment de programes (Equips processos
d’informació)
Es sotmeten els efectes d’aquesta contractació a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les corresponents partides del pressupost que s’aprovin per a altres
exercicis, a fi de poder atendre les obligacions que meritin aquesta contractació, de
conformitat amb el què estableix l’art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
7. Solvència tècnica i econòmica
S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica
o professional, de conformitat amb la clàusula 156.6 de la LCSP.
El licitador haurà d’estar inscrit el Registre Oficial de Licitadores o a l’equivalent
autonòmic (RELI.)
8. Criteris d’adjudicació
1. Oferta econòmica: 100 punts.
9. Condicions especials d’execució

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit
s’indiquen:
-

Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el
contracte durant tot el període contractual: L’empresa contractista ha de
mantenir, durant tota l’execució de l’obra, les condicions laborals i
socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni
que sigui d’aplicació.

L’Ajuntament de Ripoll podrà exigir l’acreditació documental del compliment
d’aquestes condicions. En cas d’incompliment el contractista haurà de
presentar la corresponent justificació per escrit i, si fos insuficient a judici de
l’òrgan de contractació, procedirà la imposició de les sancions previstes en el
present plec.
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