EXP. 2021-023-SU
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE – NECESSITAT
Antecedents
L’Ajuntament d’Amposta es va veure amb la necessitat de construir un centre de dia
adequat a Amposta per a gent gran, l’associació dels quals, Assoc Jubilats Pensionistes
d’Amposta, té un gran nombre de socis.
Aquests necessitaven d’un local on poder desenvolupar adequadament les seves activitats.
A més, l’Ajuntament d’Amposta necessitava disposar d'una sala multifuncional per a
realitzar diversos actes.
L’Ajuntament d’Amposta, disposava d’una illa d’equipaments amb un solar indicat per
ubicar aquest tipus d’equipament. El solar on s’ha emplaçat el ja construït i acabat Centre
cívic per a la gent gran d'Amposta es troba situat a la cruïlla dels carrers Sebastià Joan
Arbó, Passeig de la Generalitat, i Carrer de la Galera. En aquest espai es delimita un espai
que incorpora una zona destinada a sistema d’espais lliures, clau 5c –Verd Urbà-, amb una
superfície de 1.961 m², i un espai destinat a equipament comunitari –sense ús específic-,
clau 3i, amb una superfície de 1.521 m², amb una franja de separació de l’edifici veí
(Comissaria dels Mossos d’Esquadra) de 282 m².
L’Ajuntament d’Amposta ha construït aquest Centre cívic amb una funció d’equipament de
benestar social que ha de permetre als seus usuaris gaudir d’un alt nivell de qualitat
1. Necessitats de l’Ajuntament a satisfer:
L'objectiu d’aquest contracte públic és l’adquisició de mobiliari adient per a l’equipament
del Centre Cívic, concretament, el mobiliari per a la planta baixa destinada a zona de
recepció, zona lúdica, cafeteria, zona de lectura etc, i per a la primera planta, destinada
més a oficines i al desenvolupament d’activitats dirigides.
Per ser diferent tipus de necessitats de mobiliari es realitzaran dos lots:
Lot 1. Mobiliari planta baixa
Lot 2. Mobiliari planta primera
2. Procediment de licitació que es proposa:
Per les característiques del subministrament i el seu import es proposa per la selecció dels
contractistes el procediment obert simplificat sumari a l’empara de l’article 159.6 de la
LCSP, amb un únic criteri d’adjudicació valorable de forma automàtica i relacionat amb els
costos, i amb caràcter ordinari. Es pot presentar qualsevol empresa interessada que
reuneixi els requisits de solvència i capacitat
3. Responsable del contracte
La persona responsable del contracte serà la Sra. Xènia Casanova Salvadó dinamitzadora
de l’àrea de comerç.
4. CODI CPV
El codi corresponent a l’objecte del contracte CPV classe 39100000 - mobiliari
5. Prescripcions tècniques particulars
Es fa una relació de necessitats de mobiliari per les diferents zones de treball:

Planta baixa
BUTACA ZONA LECTURA, RECEPCIÓ.
Subministrament de butaca en braços i potes de
fusta de faig color natural de 83x77x59 tapissat
amb tela ignífuga color a seleccionar per
l’Ajuntament
SOFA ZONA RECEPCIÓ
Subministrament de sofà a joc dels anteriors amb
braços i potes de fusta de faig color natural de
83x77x110 tapissat amb tela ignífuga color a
seleccionar per l’Ajuntament
TAULA CAFETERIA
Subministrament de taula estructura tub acerat
plastificat color blanc amb tapa de melamina
estractificada color faig i cantó faig de 70x70.
Apilable.
CADIRA CAFETERIA
Subministrament de cadira monobloc 100%
polipropilè de 82x55x46. Color blanc. Apilable
TABURET BAR
Subministrament de taburet per a barra
estructura tub acer plastificat blanc de 97x45x40
seient fusta color natural
TAULA TERRASSA
Subministrament de taula per a la terrassa amb
potes d’alumini anodizat amb sobre de polipropilè
injectat de 70x70x72. Color blanc. Apilable.
CADIRA TERRASSA
Subministrament de cadira per a exterior
estructura alumini anodizat amb carcassa
polipropilè injectat de 81x51x47. Color blanc.
Apilable
CARRO TRANSPORT
Subministrament de carro d’acer per a
emmagatzemar i transportar cadires plegables de
260x49x11
CADIRA PLEGABLE.
Subministrament de cadira plegable estructura
acer plastificat color gris seient i respatller
polipropilè gris de 86x58x47
CARRO TRANSPORT
Subministrament de carro per a emmagatzemar i
transportar taules plegables de 96x183
TAULA PLEGABLE

unitats

Preu total
(iva exclòs)

Preu unitat

15

250

3.750,00 €

4

370

1480,00 €

32

75

2.400,00 €

128

43

5.504,00 €

10

53

530,00 €

9

49

441,00 €

36

34

1.224,00 €

4

280

1.120,00 €

160

27

4.320,00 €

1

246

246,00 €

Subministrament de taula plegable, color blanc
estructura acer sobre polipropilé injectat gris de
182 x 74

10

69

690,00 €

PERXA
Subministrament de perxes de paret per a
vestidor/bany fusta natural de 50 x 8x10

9

15

135,00 €

BANC
Subministrament de banquet per als
vestidors/banys en alumini plastificat seient en
fusta natural de 100 x 36

5

98

490,00 €

VESTIDOR
Subministrament i muntatge de vestidor per a la
zona de l'entrada de 2,12 x 2,80 amb tablero
d'aglomerat color natural de 30 mm gruix amb 6
barres de penjar i 6 prestatges, sòcul amb potes

1

813

813,00 €

TAULES CENTRE
Subministrament de taules de centre de 90x90x32
melamina color natural per a la zona de lectura,
tapa de 30 mm gruix

2

170

340,00 €

TAULES CENTRE
Subministrament de taules de centre de 60x60x32
melamina color natural per a la zona de l'entrada i
zona espera 1er pis

1

120

120,00 €

TOTAL MOBILIARI PLANTA BAIXA

23.603,00 €

Planta primera
unitats

Preu total
(iva exclòs)

Preu unitat

PENJADORS
Subministrament de penjadors de paret per a
vestidor/bany fusta natural de 50 x 8x10

9

15

135,00 €

4

98

392,00 €

1

120

120,00 €

BANCS
Subministrament de bancs per als
vestidors/banys en alumini plastificat seient en
fusta natrual de 100 x 36
TAULES CENTRE
Subministrament de taules de centre de 60x60x32
melamina color natural per a la zona de l'entrada i
zona espera 1er pis
TAULA AULA POLIVALENT 1ER PIS

Subministrament de taula de 180x80 amb 4 potes
metàl·liques color planta sobre blanc

12

215

2.580,00 €

36

34

1.224,00 €

CADIRA AULA POLIVALENT 1ER PIS
Subministrament de cadira estructura alumini
anodizat amb carcassa polipropilè. Color blanc.

4.451,00 €
TOTAL MOBILIARI PRIMER PIS
Observacions:
A la descripció tècnica de l’equipament pel qual es presenta l’oferta caldrà indicar mesures
i descripcions tècniques de cadascun dels elements, tal i com es relaciona al plec tècnic, per
tal de poder identificar correctament el producte.
Caldrà relacionar gràficament cadascun dels elements relacionats.
6. Exigència de classificació del licitador:
No procedeix en tractar-se d’un contracte de subministrament.
7. Criteris de solvència tècnica i professional i econòmica i financera exigibles als
licitadors:
7.1. La solvència econòmica i financera, d’acord amb l’article 87 de la LCSP s’acreditarà
mitjançant la presentació d’algun dels documents següents:
• Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals vigent per import de cobertura igual o superior a una vegada i mitja del
valor estimat del contracte. Amb aquest requisit es pretén garantir les possibles
indemnitzacions que se’n derivarien del risc inherent a aquests tipus de
subministraments més enllà de la garantia exigida al plec de prescripcions tècniques.
• Declaració sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del
contracte per un import igual o superior a una vegada i mitja del valor estimat del
contracte, referit al millor exercici dintre dels darrers tres exercicis disponibles en funció
de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi
de les referències d’aquest volum de negocis. Aquest requisit permetrà conèixer la
capacitat financera de l’adjudicatari/s per garantir el correcte subministrament de
l’equipament adjudicat.
7.2. La solvència tècnica i professional, d’acord amb l’article 89 de la LCSP s’acreditarà
mitjançant la presentació dels documents següents:
• Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims anys, indicantne l'import, les dates i el destinatari públic o privat d'aquests, que siguin d'igual o similar
naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, atenent a tal efecte als dos
primers dígits dels respectius codis CPV. L'import anual que l'empresari haurà
d'acreditar com a executat durant l'any de major execució del període citat, en serveis
d'igual o similar naturalesa que els del contracte serà, com a mínim igual o superior a
una vegada i mitja del valor estimat del contracte. Aquest requisit permetrà comprovar
la capacitat de l’adjudicatari/s per donar compliment al contracte en els terminis
establerts al plec de prescripcions tècniques.

Les dades exigides per acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica que figuren en el
Registre electrònic de licitadors s’entendran acreditades amb la inscripció en el Registre.

8. Condicions especials d’execució del contracte:
De les previstes a l’article 202 de la LCSP, per la tipologia del seu objecte, es convenient
l’aplicació de la condició social següent: l’adjudicatari haurà de garantir la seguretat i la
protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i
territorials aplicables. L’Ajuntament s’imposa, en la mesura de les seves possibilitats, la
obligació de garantir el compliment dels convenis col·lectius aplicables als treballadors de
les empreses adjudicatàries de contractes públics.
L’adjudicatari haurà de garantir el subministrament del mobiliari i la seva correcta
instal·lació en els llocs i àrees definides.
9. Criteris de valoració de les ofertes:
Només es preveu com criteri de valoració el del preu més econòmic, en haver-se definit
suficientment les característiques tècniques de l’equipament a adquirir, al plec de
prescripcions tècniques s’adquirirà el més econòmic que compleixi aquestes
característiques.
Caldrà indicar mesures i descripcions tècniques de cadascun dels elements, tal i com es
relaciona al plec tècnic, per tal de poder identificar correctament el producte, així com una
descripció gràfica de l’element.
El cost del muntatge i instal·lació quedarà inclosa amb la proposta econòmica.
10. Valor estimat del contracte:
D’acord amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del present contracte ascendeix a
28.054,00 € (Iva exclòs) desglossat de la forma següent:
VEC Lot 1: 23.603,00 € (iva exclòs)
VEC Lot 2: 4.451,00 € (iva exclòs)
11. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació (despesa màxima estimada) és de 33.945,34 € (IVA inclòs),
desglossat de la forma següent:
Lot 1: 28,559,63 €
Lot 2: 5.385,71€.
12. Finançament
La partida del Pressupost de l’any 2021 de l’Ajuntament d’Amposta on s’imputa la despesa
és la següent: 05.232.625.00. Equipament i mobiliari casal Cívic Gent Gran
13. Durada del contracte
La durada del contracte serà d’un mes, a partir de l’endemà de la formalització. La
formalització s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació per part del
contractista proposat.
14. Lloc de lliurament:

L’entrega del material es farà a l’edifici del Centre Cívic, incloent en el preu el servei de
transport, instal·lació i muntatge.
15. Despeses incloses:
D’acord amb l’article 304 de la LCSP, les despeses d’entrega, instal·lació, muntatge i
transport dels béns objecte de subministrament al lloc convingut seran a càrrec de
l’adjudicatari.
16. Garanties:
Garantia provisional: No procedeix, a l’empara de l’article 159.4.b) de la LCSP.
Garantia definitiva: No s’exigeix, a l’empara de l’article 159.6 f) de la LCSP.

Amposta, 1 d’octubre de 2021

Xènia Casanova Salvadó
Dinamitzadora de l’àrea de comerç.

