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INFORME DE NECESSITATS I JUSTIFICATIU PER A CONTRACTACIÓ
1. ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:
Àrea de Règim interior i d’equipaments municipals.
2. DETERMINACIÓ
CONTRACTACIÓ:

DE

L’OBJECTE,

NECESSITAT

I

MOTIUS

DE

LA

2.1. Objecte del contracte
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Subministrament amb instal·lació de diverses portes d’armaris, calaixos i sòcols de
les cuines, que s’han anat deteriorant per l’ús i el pas del temps i que s’hauran de
substituir les peces pel mateix model existent per tal de mantenir la mateixa
estètica en els habitatges.
El subministrament amb instal·lació dels 36 forns, les 36 vitroceràmiques i les 35
campanes extractores seran tots ells, elèctrics. S’hi instal·larà una reixa metàl·lica
de respiració sobre el forn i una reixa frontal superior dalt la campana extractora.
Tot en base a allò que estableix els punts 7.1 i 9 del Plec de Prescripcions Tècniques
(PPT).
2.2. Divisió en lots
No hi han lots per tal de no dificultar la coordinació de l’execució de les prestacions
sol·licitades en el contracte i per tal que no es doni una pluralitat de contractistes
diferents.
2.3. CPV
Codis CPV: 45420000-7 “Trabajos de instalación de carpinteria de madera”;
39000000-2 “mobiliario, complementos de mobiliario, aparatós electrodomésticos y
productos de limpieza”
2.4. Necessitats que es satisfaran amb la contractació proposta
Les instal·lacions tenen més de 10 anys i amb el pas del temps s’han anat
deteriorant. A fi de mantenir els habitatges en correcte estat, cal realitzar
inversions. Actualment la voluntat és canviar les portes dels armaris, alguns sòcols,
portes de calaixos de les cuines que es troben en mal estat i identificades per
inspecció prèvia des de l’àrea d’Habitatge de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
També es preveu canviar els forns, vitroceràmica i campanes extractores de tots els
habitatges, llevat de la campana extractora de l’habitatge 1er 4a. del bloc A que va
ser substituïda recentment.
2.5. Insuficiència de mitjans
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No procedeix la justificació d’insuficiència de mitjans per tractar-se d’un contracte
de subministrament.
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3. ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
TÈCNICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS:
3.1. Responsable del contracte
Es proposa que l’Òrgan de Contractació designi l’arquitecte tècnic municipal Ricard
Riba Garcia com a responsable del contracte amb funcions de supervisió i
seguiment de la seva execució, de conformitat amb el que estableix l’article 62 de
la LCSP’17.
3.2. Pressupost base de licitació
L’import de licitació és de 33.955,27€ (21% d’IVA inclòs); 28.062,21€ IVA exclòs,
per a la durada del contracte.
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Aquest import és el resultant del desglossament dels preus unitaris que consten en
el PPT.
3.3. Valor del contracte
El valor d'aquest contracte és de 28.062,21€ , IVA 21% exclòs.
3.4. Partida pressupostària i existència de crèdit
Les prestacions objecte d’aquest contracte, sense caràcter plurianual es finançaran
amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal
vigent i condicionat suspensivament a l’efectiu atorgament del finançament
sol·licitat per aquest Consistori:
02.1522.62300 - Inversió habitatges de protecció oficial. Electrodomèstics (Projecte
econòmic 2022/2/AJUNT/9): 8.003,46€ (21% IVA inclòs).
02.1522.63500 - Inversió reposició habitatges protecció oficial. Armaris cuina
(Projecte econòmic 2022/2/AJUNT/10): 25.951,81€ (21% IVA inclòs).
3.5. Terminis d’execució.
El termini d’execució dels treballs serà de 2 mesos. Aquest termini s’iniciarà a
comptar de l’inici dels treballs que no podrà ser superior a un mes des de
l’enviament de la notificació de l’adjudicació.
No s’estableix pròrroga en aquest contracte.
3.6. Tramitació de l’expedient
Atesa la quantia i característiques de la licitació, la tramitació serà ordinària amb
procediment obert simplificat abreujat.
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3.7. Criteris per a l’adjudicació
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L’únic criteri que se seguirà per a la valoració de les ofertes i la seva adjudicació és
el del preu més baix. L’oferta econòmica amb el preu més baix obtindrà 100 punts,
i la resta d’ofertes es puntuaran linealment fins a 0 punts, que correspondrà a
l’import de licitació.
3.8. Modificacions de contracte
Aquest contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic segons el que
preveu l’article 205 i concordants de la LSCP’17.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
Ricard Riba Garcia
Arquitecte tècnic municipal
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Vist i plau de la regidora de l’àrea de Règim interior i d’equipaments municipals
Cristina Blasquiz López
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