INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR.
OBRA/SERVEI:

1.

CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DE
PLANTA ANUAL I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR DE VILA-SECA

Servei/ Àrea proposant

L’àrea o unitat que promou la contractació és l’Àrea de Serveis Públics de l’Ajuntament de Vilaseca.
2.

Objecte del contracte

L’objecte del contracte és mantenir
jardineres municipals de Vila-seca.
3.

les condicions d’ornament públic en les zones verdes i

Qualificació del contracte

Qualificació: Contracte de serveis i subministrament (Art.17 L 9/2017, LCSP)

4.

Necessitat del contracte

Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Régim Local. Artícle 25, apartat 2
“El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y
de las Comunidades Autónomas en las siguientes materias: d) Ordenación, gestión, ejecución y
disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de
vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales”.
5.

Suficiència dels mitjans personals i materials

Al tractar-se d’ un contracte de subministrament, no dona lloc.
6.

Divisió del contracte en lots (Art. 99.2 a 99.7 L 9/2017, LCSP)

L’objecte i l’abast dels treballs objecte del present informe contempla una única actuació:
- Servei de subministrament de planta anual i vivaç pels parterres de flor de Vila-seca
I atès que:
Als efectes del que disposa l’article 99.3 de la llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, en endavant
LCSP, es fa constar la no divisió de lots de l’objecte del present contracte ja que, per la
naturalesa de la prestació representaria una coordinació i planificació complexa que resulta
desproporcionada per a la finalitat d’interès públic que es persegueix, fet pel qual permet
concloure que la prestació pot menyscabar la correcta assignació dels recursos públics
proporcionals a la finalitat requerida.
Es conclou que, per tot allò exposat és convenient que les tasques objecte del contracte siguin
licitades en un sol lot i no es procedeixi a la seva divisió en lots, donat que sols hi ha una
tipologia de subministrament.
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7.

Codi CPV

03121100-6
8.

Plantas vivas, bulbos, raíces y esquejes

Classificació del contractista

No s’exigeix classificació del contractista a l’empara del que disposa l’article 77 de la LCSP, però
els licitadors podran aportar-la alternativament als requisits mínims de solvència econòmica i
financera i solvència tècnica o professional establerts en aquesta clàusula del present plec de
clàusules.

9.

Durada del contracte

La durada estimada del servei s’estima en 3 (tres) anys. Podrà ser objecte de pròrroga, pel
termini màxim d’un any addicional.

10. Pressupost de licitació
El pressupost d’aquest contracte de subministrament s’ ha determinat per preus unitaris, atenent
als costos existents en el mercat per a material vegetal de similars condicions.
Per a l’obtenció dels preus unitaris ens hem basat en preus de mercat. Els imports utilitzats
corresponent al catàleg 2019-2020 d’una central de compres especialitzada en la gestió i
subministrament de plantes per a zones verdes .
A continuació, s’adjunta una relació de preus de material vegetal de petit format de presentació (
entre M11 i C-3l), d’on prendrem els preus de referència i així poder arribar al pressupost de
licitació.
D’acord amb el quadre pressupostari de més avall, la determinació del pressupost base de licitació
tindrà la consideració de pressupost màxim de licitació.
Atès de que es tracta d’un subministrament d’un material molt específic , es desconeixen el
desglós dels costos de producció (costos en mà d’obra, matèries primeres, maquinària,etc).
El pressupost anual de la contractació és de 28.972,40 € (sense IVA), 2.897,24 € en concepte
d‘IVA reduït al 10%, que fan un total de 31.869,64 € (IVA inclòs).
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A) Temporada Tardor - Hivern
Núm. UT
484
14.029
50

ESPÈCIE TIPUS
Cyclamen persicum ( diferents colors)
Planta temporada tipus 1
Crisantem ( tipus coixí per al cementiri)
PRESSUPOST TEMPORADA A

Contenidor Preu ut TOTAL Eur
C-13
1,90
919,60
M-11
0,64
8.978,56
C-5 litres
5,36
268,00
10.166,16

Planta temporada tipus 1: Anthirrinum, clavell xino, col blanca, pensament,…
B) Temporada Primavera - Estiu
Núm. UT ESPÈCIE TIPUS
8.976 Planta de temporada tipus 2
1.046 Planta de temporada tipus 3
PRESSUPOST TEMPORADA B

Contenidor Preu ut TOTAL Eur
C-13
1,80
16.156,80
M-11
0,64
669,44
16.826,24

Planta temporada tipus 2: Begonia Big, Salvia big blue, Begonia dragon wins,…
Planta temporada tipus 3: Tagete patula, salvia farinacea, petunia,…
C) Altres subministraments
Núm. UT
400
25
280

ESPÈCIE TIPUS
Contenidor Preu ut TOTAL Eur
Planta vivaç planta de rocalla,…
M-12
0,90
360,00
Poinsettia (Flor de Pasqua color vermell)
C-6L
20,00
500,00
Planta arbustiva tipus
C-3L
4,00
1.120,00
PRESSUPOST ALTRES TIPUS DE SUBMINISTRAMENT
1.980,00
Planta arbustiva tipus: roser, agapanto, callistemon, phornium, euroryps,
photinia,... etc

TOTAL PRESSUPOST TEMPORADES BASE IMP 10% IVA TOTAL Eur
A, B i C
28.972,40 2.897,24 31.869,64

El pressupost de la contractació pels tres anys de durada del contracte és de 86.917,20 € (sense
IVA), 8.691,22 € en concepte d’IVA al 10%, que fan un total de 95.608,92 € IVA inclòs.
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11. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, sense incloure l’IVA, de conformitat amb l’article 101 de la LCSPS,
ascendeix a 124.581,32 € amb el següent desglossament:
Subministrament de planta anual i vivaç per a parterres de flor
-

Import global estimat total ...................86.917,20 €
Import de les modificacions(10%)........ 8.691,72 €
Import de la pròrroga.......................... 28.972,40 €

12. Condicions especials d’execució/ observacions
Caldrà fer una correcta gestió ambiental del servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (gestionar correctament els residus banals,
disposar d’un pla de manteniment dels equips i altres mesures que siguin adients a l’objecte del
contracte, evitar vessament d’ embalatges, contenidors,...combustible, etc.) d’acord amb la
legislació vigent.

13. Seguiment del contracte. (art. 62 LCSP)
El gestor responsable del seguiment per part de l’Ajuntament és Josep M. Rofes i Sans, cap de
l’Àrea de Serveis Públics.
Vila-seca, a data de la signature electrònica
El Gestor

Vist i Plau

Josep M. Rofes i Sans
Enginyer municipal

Josep Toquero Pujals
El regidor de Serveis Generals, Seguretat i
Civisme
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ANNEX NUM 1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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