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1.- Quim Jordà Estany (TCAT) (Arquitecte tècnic), 23/08/2021 10:28

Exp: X2021000802
Quim Jordà Estany, arquitecte tècnic municipal, en relació a l’aprovació del plec de
clàusules per a la contractació del SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA
IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL EN LES FESTES DE NADAL DE CASSÀ DE LA
SELVA, a adjudicar mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària, no
subjecte a regulació harmonitzada i diversos criteris d'adjudicació,
Emeto el següent I N F O R M E:
1.

Objecte de la contractació.

L’objecte de contractació és el contracte mixt de SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL EN LES FESTES DE NADAL
DE CASSÀ DE LA SELVA.
És voluntat de l’Ajuntament de Cassà la contractació del subministrament en règim de
lloguer, així com dels serveis d’instal·lació, muntatge, posta en funcionament,
manteniment i posterior desmuntatge, dels elements d’il·luminació i ornamentació
nadalenca del municipi de Cassà de la Selva, tant dels elements subministrats en
règim de lloguer com d’elements propietat de l’Ajuntament.
L’actuació es realitza en l’àmbit de la via pública.
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El pressupost del servei es resumeix en el següent quadre:
Pressupost base de licitació
Any

Base

IVA 21%

Total amb IVA

Nadal 2021-2022

2022

46.400,00

9.744,00

56.144,00

Nadal 2022-2023

2023

46.400,00

9.744,00

56.144,00

Nadal 2023-2024

2024

46.400,00

9.744,00

56.144,00

139.200,00

29.232,00

168.432,00

Totals
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2.

1.- Quim Jordà Estany (TCAT) (Arquitecte tècnic), 23/08/2021 10:28

Idoneïtat de la contractació i insuficiència de mitjans

Atesa la voluntat de posar ornaments de Nadal a la via pública i de la gran varietat
d’elements que ofereixen les empreses especialitzades per al seu lloguer i col.locació,
es considera que la millor forma de prestació d’aquest servei és recórrer a
l’experiència i organització d’una empresa especialitzada del sector en comptes de
prestar el servei de forma directa, ja que l’Ajuntament no disposa de la infraestructura
de fabricació ni els mitjans suficients per organitzar, gestionar i dirigir els recursos
humans, tècnics i materials necessaris per a la correcta execució del servei.
3.

Execució per lots.

Donades les característiques del servei, consistint en el lloguer i instal·lació de llums
de Nadal, l’objecte de la prestació no es divideix en lots ja que la divisió dificultaria la
correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic, posant en risc la correcta
execució del contracte en implicar la perfecta coordinació de les dues prestacions,
qüestió que podria veure’s dificultada o impossibilitada per l’execució de contractistes
diferents, de conformitat amb l’article 99.3.b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
4.

Consignació pressupostària.
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La consignació pressupostària és la següent:
Aplicació pressupostària 601 1650 22699 llums de Nadal

5.

Anualitat

Import

2022

56.144,00

2023

56.144,00

2024

56.144,00

Total

168.432,00

Prescripcions tècniques.
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Caldrà complir les prescripcions tècniques que consten PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA
IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL EN LES FESTES DE NADAL DE CASSÀ DE LA
SELVA
6.

Direcció tècnica.

La supervisió del servei a càrrec dels Serveis tècnics de l’Ajuntament de Cassà de la
Selva.
7.

Solvència tècnica.

De conformitat amb l’article 89 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima de
l’empresari per executar aquest contracte s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans següents:
a) Haver realitzat durant els últims tres anys dos contractes de la mateixa naturalesa
o similar als que constitueixen l’objecte del contracte i d’import anual igual o
superior a al 70% del valor estimat mig del contracte. Aquests contractes
s’hauran d’haver executat amb clients públics o privats, i s’acreditarà mitjançant
certificats de bona execució emesos pels clients. La realització de l’activitat
declarada haurà d’haver estat executada per l’empresa licitadora.
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Import mínim: 34.916,00 euros
D’acord amb el que estableix l’apartat h) de l’article 89.1 de la LCSP les
empreses de nova creació, que són les que tenen una antiguitat inferior a cinc
anys, no hauran de complir aquest mitjà de solvència tècnica, sinó que hauran
d’acreditar:
i.
ii.

Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar.
Indicació del personal tècnic que es destinarà a l’execució del contracte.

b) El responsable de l’execució del contracte ha de disposar del carnet
d’instal·lador electricista de baixa tensió.
8.

Condicions especials d’execució del contracte.

El Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) ha d’establir obligatòriament
com a mínim una de les condicions especials d’execució de l’article 202.2 de la LCSP.
Aquestes condicions d’execució es podran referir, en especial, a consideracions
econòmiques, relacionades amb la innovació, de tipus mediambiental o de tipus social.
 L’empresa elaborarà un pla de recollida dels residus generats durant l’execució
dels diferents treballs contemplats als plecs, que comprendrà la gestió i el
tractament dels mateixos, mitjançant una correcta classificació i eliminació en
funció de la seva naturalesa.
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1.- Quim Jordà Estany (TCAT) (Arquitecte tècnic), 23/08/2021 10:28

Termini per l’execució del servei:

El termini previst per el subministrament dels elements és del dia 1 de novembre de
cada anualitat. En aquesta data tot el material ha d’estar a disposició per fer el
muntatge que ha de finalitzar l’1 de desembre i posteriorment des instal·lat i retirat en
tots els seus elements en les dates que estan definides al PPT
10. Criteris d’adjudicació
En la licitació de l'expedient per a l'adjudicació del servei objecte de contracte, es
procedirà a la seva valoració per mitjà de criteris automàtics fins a un màxim de 100
punts, essent el resultat la suma dels punts obtinguts en els aspectes següents:
Vi = A + B + C
on:
Vi = Valoració resultant de cada empresa.
A = Millor oferta econòmica (fins un màxim de 70 punts).
B = Varietat d’elements ornamentals (fins a 20 punts).
C = Punts de llum a les faroles ofert sense cost econòmic repercutit (fins a 10 punts).
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A. Oferta econòmica. Fins a 70 punts
Obtindrà 70 punts la proposta que presenti un import més baix, atribuint a la
resta els punts que, de manera proporcional, els corresponguin, tenint en
compte l’increment de preu que representin en relació a l’oferta més baixa:
An = Omin * 70
On
An: és la puntuació obtinguda del licitador que es valora
Omin: és l’oferta econòmica més baixa
On: és l’oferta corresponent al licitador que es valora
B. Varietat d’elements ornamentals. Fins a 20 punts
Es valorarà amb 20 punts la proposta que permeti escollir a l’Ajuntament entre
major varietat d’elements ornamentals que s’ajustin al Plec de Prescripcions
Tècniques de cada tipus d’element proposat en règim de lloguer, i que permeti
alternar entre els diferents anys de contracte els diferents dissenys. La varietat
mínima establerta al PPT per cada tipus d’element és d’1 element (clàusula
3.6).
Per cada tipologia d’element, hi ha d’haver el mateix número mínim de
tipologies perquè sigui puntuable en aquest apartat.
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Varietat de 2 elements a escollir... 5 punts
Varietat de 3 elements a escollir... 10 punts
Varietat de 4 elements a escollir... 15 punts
Varietat de 5 elements a escollir... 20 punts
C. Punts de llum a les faroles ofertat sense cost econòmic repercutit. Fins a 10
punts
Es valorarà amb 0,50 punts el punt de llum addicional a les faroles sense cost
econòmic repercutit, fins a un màxim de 10 punts. Mides de l’element: 80cm
d’alt x 150 cm de llarg.

I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest informe.
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Signat i datat electrònicament

