Títol Informe justificativa per la contractació de les obres de reformes al pavelló
poliesportiu de Constantí
Unitat que promou la contractació: Serveis tècnics
Identificació del responsable:
Andres Caballero Gomez Casero de l’Ajuntament de Constantí, trasllado la necessitat de
contractació que es detalla a continuació:
1. OBJECTE
Objecte del contracte: realitzar reformes bàsiques d’acondicionament de certes
instal.lacions del pavelló poliesportiu municipal
S'adjunta:
Projecte d'obres i acta de replanteig
L’objecte es divideix en els 4 lots següents:
Lot
Lot
Lot
Lot

1:
2:
3:
4:

Obra civil, paleteria, sostres i paviments amb CPV: 45400000
Tancaments d’alumini amb CPV: 45420000
Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat amb CPV: 45213316
Climatització i ventilació amb CPV: 45330000

No es limita la participació en la licitació als lots ni tampoc la adjudicació.
2. NECESSITA I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
*Justificació de la necessitat i adequació de la contractació: obres de reforma per
adaptar-se a noves necessitats d’ús, o bé aplicar noves solucions i tecnologies a les
instal.lacions actuals per tal d’estalviar consums i fer-les més eficients.
*Justificació de insuficiència de mitjans personals i materials:
L’Ajuntament de Constanti no disposa de materials personals ni materials per poder
executar aquest tipus d’obra.
3. DADES ECONÒMIQUES
Sistema determinació del pressupost:
Components de la prestació
Unitats de temps
X Unitats d'execució
Tant alçat
Honoraris per tarifes
Pressupost base de licitació LOT 1: 6.651,27 € i 1.396,77€ d'IVA
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Andrés Caballero Gómez-Casero (1 de 1)
Ingeniero industrial municipal
Data Signatura: 28/01/2019
HASH: 934fc71a1bee5d27aab5a21d2e429543

INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI

CONCEPTE
1.Despeses directes
2. Despeses indirectes
3. Altres
4. Despeses de personal
TOTAL
IVA
TOTAL BASE DE LICITACIÓ

Detall
0,9 de PEM
0,1 de PEM
13 % de PEM ( Despeses
Generals)
6% de PEM ( Benefici Industrial)
Personal
(21 %)

IMPORT
5030,37
558,93
726,61
335,36
1.006,07
6651,27
1396,77
8048,04

Pressupost base de licitació LOT 2: 32.311,89 € i 6.785,50€ d'IVA
CONCEPTE
1.Despeses directes
2. Despeses indirectes
3. Altres
4. Despeses de personal
TOTAL
IVA
TOTAL BASE DE LICITACIÓ

Detall
0,9 de PEM
0,1 de PEM
13 % de PEM ( Despeses
Generals)
6% de PEM ( Benefici Industrial)
Personal
(21 %)

IMPORT
24437,57
2715,29
3529,87
1629,17
4.887,51
32311,89
6785,50
39097,39

Pressupost base de licitació LOT 3: 30.562,12 € i 6.418,04€ d'IVA

4. Despeses de personal
TOTAL
IVA
TOTAL BASE DE LICITACIÓ

Detall
0,9 de PEM
0,1 de PEM
13 % de PEM ( Despeses
Generals)
6% de PEM ( Benefici Industrial)
Personal
(21 %)

IMPORT
23114,21
2568,25
3338,72
1540,95
4.622,84
30562,12
6418,04
36980,16

Pressupost base de licitació LOT 4: 9.836,17 € i 2.065,60€ d'IVA
CONCEPTE
1.Despeses directes
2. Despeses indirectes
3. Altres
4. Despeses de personal
TOTAL
IVA

Detall
0,9 de PEM
0,1 de PEM
13 % de PEM ( Despeses
Generals)
6% de PEM ( Benefici Industrial)
Personal
(21 %)

IMPORT
7439,12
826,57
1074,54
495,94
1.487,82
9836,17
2065,60
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CONCEPTE
1.Despeses directes
2. Despeses indirectes
3. Altres

TOTAL BASE DE LICITACIÓ

11901,77

Atès que el preu de la licitació es troba contemplat al vigent pressupost, el qual es troba
informat i aprovat en equilibri, es considera que el contracte no representa un impacte
negatiu en relació al compliment dels principis d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera.
Valor estimat del contracte: 79.361,45€
Revisió de preus:
No
Existència de crèdit
Aplicació pressupostària: 933 63200
Import: 79.361,45€
Percentatge IVA: 21%
Import IVA: 96.027,35€
4. PROPOSTES AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Procediment:
Obert
Obert Simplificat
x Obert Simplificat sumari
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Restringit

Utilitzant mitjans electrònics:
XSi
Condicions especials d'execució del contracte:
L’aplicació de les mesures adequades de prevenció, seguretat i salut laboral en tots els
treballs
Durada: un cop adjudicat, 3 mesos en global
Prorrogable:
No
Garantia:
No es requerirà la constitució de garantia definitiva
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Contracte harmonitzat:
X No

Termini de garantia previst: dotze mesos
Criteris per adjudicar el contracte en tots els lots:
Criteris objectius:
Oferta econòmica

Oferta econòmica ................................................................................... fins a 100 punts (95
en el lots 2 i 3 )
Es valorarà calculant el percentatge de baixa de cada oferta econòmica en relació al
pressupost base de licitació:
Baixa de l'oferta = [1-(Pressupost oferta/pressupost licitació)] * 100

La fórmula que s'utilitzarà en l'assignació de punts és la següent:
Puntuació = (percentatge baixa de l'oferta * núm. màx. punts) / percentatge baixa màxim
Criteris objectius:
Millores al lots 2 i 3: 10 punts
Lot 2: Arrmari per a patinatge, valorat en 1.120€- 5 punts
1.- Formació de parets de pladul de 15+48+15 (3x2,2x2,6m) 17,16 m2 :450€
2.- Subministre i Instal·lació de porta amb pany i clau: 360 €
3.-Subministre i instal·laciò de 12 ml de zòcol: 100 €
4.-Modificació instal·lació elèctrica per tal d’instanl·lar interruptor d’encesa en
lluminària existent: 60€
5.- Pintura 35m2 amb dues capes i color a decidir per DF:150€

Lot 3: Subministre i instal·lació de led per a despatxos i passadís superior, valorat en
1.000€- 5 punts
1.-Lluminària LED 43 W.4.500 LM Tª 4.000K, de dimensions 60x60cm totalment
instal·lada - 19ut
2.-Substitució de bombetes baix consum tipus downlight (2x26w) per l’equivalent en
led.-30 ut
Criteris objectius que hauran de permetre identificar els casos en què una oferta
es consideri anormal:
Com que l'únic criteri d'adjudicació és el del preu: s'aplicaran els paràmetres objectius que
estableix l’art. 85 del Reglament 1098/2001.
Admissibilitat de variants: NO
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-

L'assignació de punts que correspon a cada percentatge de baixa es farà mitjançant una
distribució lineal entre els punts indicats:
Sense baixa: 0 punts.
Baixa major: 100 punts.

Modificació del contracte:
XNo
Responsable del contacte: Andres Caballero Gomez Casero
Cessió del contracte a un tercer:
Si, sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l'adjudicació del contracte, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de
la competència al mercat
Subcontractació:
Si, en aquest cas, indicar si el licitador en l'oferta haurà d'informar sobre la part del
contracte que tingui previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
empresarial, o si ho informarà posteriorment, després de l'adjudicació del contracte
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Signatari responsable unitat gestora

