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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT DE
CABINES SANITÀRIES A LA PLATJA DEL TRABUCADOR.

1. Naturalesa i extensió de les necessitats.

La naturalesa del contracte és el subministrament de cabines sanitàries a la platja del
trabucador, essent el seu objecte:
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•

Lloguer i manteniment de 3 cabines sanitàries (una d’elles per persones amb
mobilitat reduïda) de l’1 de juliol al 31 d’agost que es disposaran cobertes de
fusta o retolades, amb gel hidroalcohòlic i paper higiènic. S’hi inclou la neteja
de les cabines, que es realitzarà com a mínim, 2 cops al dia.

Les necessitats del contracte de subministrament són les que resulten de la
providència d’alcaldia de data 05/05/2022.

2. Divisió en lots i codificació segons el Reglament Europeu del Vocabulari
Comú dels Contractes Públics.

Donada la naturalesa única del subministrament de cabines sanitàries per a la platja
del Trabucador, no és possible subdividir o lotitzar aquest subministrament.

Subministrament de cabines sanitàries a la platja del trabucador.
Codi CPV: 44411000 - Aparatos sanitarios.
3. Subcontractació.
Donada la naturalesa del servei no es contempla cap altra limitació a la
subcontractació que les especificades a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).
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4. Insuficiència de mitjans.
L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics i humans necessaris per realitzar el
treball, i per tant es considera necessari la contractació d’una empresa externa per la
realització dels mateixos, considerant que l’actuació que es pretén contractar és
adequada a la finalitat que es persegueix.
5. Elecció del procediment.
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Licitació pública mitjançant el procediment que correspongui.
6. Durada – pròrroga.
Es proposa que el subministrament es presti coincidint amb la temporada de màxima
afluència de banyistes a la zona, essent la durada de l’1 de juliol al 31 d’agost.
Tanmateix es proposa que la durada del contracte sigui d’1 any prorrogable sempre
que la durada total no excedeixi de 3 anys. Comprèn les temporades 2023-2024-2025

7. Pressupost i valor estimat.
El preu s’estableix per un import anual total de €10.499 euros, més 2.204,79 € d’IVA,
essent l’import total de 12.703,79 euros (IVA inclòs), que de forma estimativa, es
desglossa de la següent manera:

Subministrament de cabines sanitàries
COSTOS DIRECTES
Entrega de 2 cabines sanitàries amb recirculació i 2 neteges diàries i recollida final. De l'1/07 al 31/08.
Entrega d'1 cabina sanitària practicable amb recirculació i 2 neteges diàries i recollida final. De l'1/07 al 31/08.
Minimització impacte paisatgístic mitjançant vinilat o recobriment de fusta.
Higienització de WC
COSTOS INDIRECTES
Gestió i transport d'aigües residuals (14%)
Assegurances (10%)
Total sense iva
Iva 21%
Tota IVA inclòs

3.960,00 €
2.164,00 €
2.490,00 €
335,00 €
900,00 €
650,00 €
10.499,00 €
2.204,79 €
12.703,79 €

El valor estimat del contracte, atès el termini total de tres anys, és de €31.497 euros
(IVA exclòs).
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El mètode de càlcul del pressupost, d’acord amb el contingut i criteris de l’article 100
LCSP, s’ha tingut en compte el preu habitual del mercat, i inclou els costos que es
deriven de l’execució material dels serveis, les despeses generals d’estructura i el
benefici industrial. L’estimació s’ha fet tenint en compte els preus habituals de mercat i
està referida al moment en que s’inicia el procediment de licitació del contracte.
El valor estimat s’ha calculat segons s’ha indicat al pressupost i tenint en compte una

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 392932F4A3DC454DB15B7BAB58F0B4EB i data d'emissió 13/06/2022 a les 10:22:21

durada de 3 anys IVA exclòs.

8. Criteris de solvència econòmica.
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència econòmica i financera
de l’empresari de conformitat amb la LCSP mitjançant assegurança de responsabilitat
civil pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil que cobreixi els danys i perjudicis
que es puguin ocasionar a tercers, tant en les seves persones com en els seus béns, o
al propi Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, amb ocasió de l’execució dels
treballs, fins a un import de 150.000.-€ per sinistre, com a mínim.
9. Criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
Desempat. Baixa temerària.

Donat que l’objecte del contracte es troba totalment definit, i no caben millores de
qualitat es proposa un únic criteri de valoració, el de millor preu.
Així doncs es proposa una puntuació màxima de 100, d’acord amb la següent fórmula:
P = 100x(Om/ Ov)
essent,
P: Puntuació obtinguda
Ov: Oferta econòmica corresponent al licitador que es valora
Om: Oferta més econòmica

Desempat
Com a criteri de desempat es proposa que s’adoptin els següents:
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Quan després d’efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts, es
produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, es resol mitjançant
l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, d’acord amb l’article 147.2 de la
LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
•

Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de
prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla,
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o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
•

Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.

•

Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.

•

El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.

Baixa temerària
No es proposen altres supòsits de baixa temerària que els contemplats en l’article 85
del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques.

10. Modificació del contracte.
No es preveu cap motiu per al que calgui modificar el contracte.
11. Condició especial d’execució.
Com a condició especial d’execució es proposa la garantia de la seguretat i la
protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials
i territorials aplicables.
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