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Compres i Serveis Generals

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
LLICÈNCIES AUTOCAD PER A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I
L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL
1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el subministrament per subscripció anual de les llicències del
programari Autocad del fabricant Autodesk per als serveis tècnics de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i l’Institut Municipal d’Eduació i Treball.
En concret, les llicències que s’inclouen en el contracte són aquestes:
 2 u. de la llicència Autocad Architecture
 19 u. de la llicència Autocad LT
 1 u. de la llicència MAP 3D AutoCAD
També forma part de l’objecte del contracte la prestació del servei de suport tècnic en
modalitat no presencial

2. Licitació per Lots
El contracte es divideix en 2 lots:



Lot 1 ‐ Autocad LT i Autocad Architecture
Lot 2 – Autocad MAP 3D

Les empreses licitadores licitadors es podran presentar per un o per la totalitat de lots,
però per tal que siguin adjudicatàries caldrà que hagin presentat la millor oferta per
cadascun d’ells.
L’adjudicació serà pel lot complert, és a dir, no s’acceptaran propostes per parts de lot.
3. Justificació de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte
projectat, així com de la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.
Les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el present contracte, així com la
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’han determinat en el PPT en els
termes següents:
El programari Adobe Inc és una eina ofimàtica necessària en l’exercici de les funcions
de diferents serveis de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, en concret per
aquests motius:
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Servei de Projectes Urbanístics i Coordinació i Seguiment Integral de Projectes
i Obres d’Espai Urbà: Eina ofimàtica imprescindible per a la realització de
projectes per part dels enginyers i arquitectes del servei.
Promoció Econòmica: els serveis i actes per als quals s’han d’instal·lar
infraestructures a la via pública (mercadals, mercadets, fires, jornades
gastronòmiques, etc.) requereixen disposar de plànols en la fase de
planificació, els quals s’han d’editar amb el programa Autocad.
Espai Públic: és una eina de suport per a les diferents seccions del
departament que han de fer croquis i plànols en relació directa amb la seva
activitat.
Urbanisme: és una eina ofimàtica bàsica per al desenvolupament de les feines
assignades al personal del Servei.
Policia Local: els diferents dispositius policials, cada vegada que hi ha actes
multitudinaris al carrer (esportius, lúdics, Festa Major, Sant Joan, etc.)
necessiten elaborar els plànols on hi figura tota la informació (on se situaran els
agents, voluntaris, canvis de sentit del trànsit temporal, tanques, senyalització
addicional, etc.
Mobilitat: és una eina ofimàtica necessària per dur a terme els projectes de
mobilitat i aparcaments.
Cultura: els tècnics de cultura necessiten d’aquest programari per a la
planificació dels projectes relacionats amb activitats al carrer, esdeveniments
culturals i programació als equipaments culturals.

4. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 12.630,00 euros més 2.652,30 euros
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 15.282,30 euros, calculat en termes de
preus unitaris pels imports següents:

Lot Unitats Producte

lo
t
1

2 llicència Autocad Architecture
19 llicència Autocad LT

Preu
unitari
(sense
IVA)

1.860,00
€
420,00 €

Total pressupost base de licitació
lot 1
lo
t
1 llicència MAP 3D AutoCAD
2
930,00 €
Total pressupost base de licitació
lot 2
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Total ppt
base
IVA
sense IVA

3.720,00
€
7.980,00
€
11.700,
00 €

781,20 €
1.675,80
€
2.457,0
0€

4.501,20
€
9.655,80
€
14.157,
00 €

930,00 €
930,00
€

195,30 €
195,30
€

1.125,30
€
1.125,3
0€

12.630,00 €

El pressupost de licitació es desglossa de la manera següent:
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Lot 1

Lot 2

Total

Costos directes

9.831,93 €

781,51 € 10.613,45 €

Costos indirectes

1.278,15 €

101,60 €

1.379,75 €

Benefici industrial
589,92 €
Total pressupost base, per lots, sense
11.700,00 €
IVA
21% IVA
2.457,00 €
Total pressupost base, per lots, IVA
14.157,00 €
inclòs

46,89 €

636,81 €

930,00 € 12.630,00 €
195,30 €

2.652,30 €

1.125,30 € 15.282,30 €

Les unitats de llicències a subministrar són estimatives, no suposant en cap cas,
compromís de contractació d’un número determinat d’unitats per part de
l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
El contracte, doncs, queda subordinat a les necessitats de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, motiu pel qual es podran contractar menys llicències de les indicades en
aquest.
Per tant, l’empresa adjudicatària de cada un dels lots no tindrà dret a indemnització per
l’adquisició de menys unitats de llicències de les fixades ni tindrà dret a reclamar el seu
pagament.
5. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte es fixa en 52.800,00 euros, exclòs l’IVA.
El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte és el
següent:
Lot 1

Lot 2

a) Pressupost base de licitació

11.700,00 €

930,00 €

b) Pròrrogues

35.100,00 €

2.790,00 €

2.280,00 €

0,00 €

49.080,00 €

3.720,00 €

c) Modificacions previstes

6. Durada
El contracte tindrà una durada d’un any.
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Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte anualment fins a un màxim de tres
anys més per períodes anuals.
7. Procediment d’adjudicació i criteris de valoració de les ofertes (art. 116.4
LCSP)
L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert
simplificat sumari (art. 159.6 LCSP).
La valoració de les proposicions per determinar l’oferta econòmicament més
avantatjosa atendrà al preu ofert pels licitadors.
8. Condicions d’aptitud de l’empresari quant a la habilitació professional o
empresarial
Certificat d’Autodesk com a distribuidor autoritzat.
9. Solvència i/o classificació exigida als licitadors
D’acord amb l’art. 159.6, apartat b), en tractar-se d’una licitació mitjançant procediment
obert simplificat, “s’eximirà els licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i
financera i solvència tècnica o professional”.
10. Compromís d’adscripció de mitjans personals i/o materials.
No es requereix.
12. Criteris que s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte

Lot 1
1. Criteris que depenen d’un judici de valor................................... no s’estableixen.
2. Criteris avaluables de forma automàtica....................................... fins 100 punts.

Oferta econòmica ........................................................................fins 100 punts.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 100 punts.
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Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Puntuació: 100 x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofertat
OME = oferta més econòmica
Els paràmetres objectius que determinaran quan les ofertes poden incórrer en
presumpta anormalitat o desproporcionalitat són els continguts a l’article 85 del
RGLCAP.

Lot 2
1. Criteris que depenen d’un judici de valor................................... no s’estableixen.
2. Criteris avaluables de forma automàtica....................................... fins 100 punts.

Oferta econòmica ........................................................................fins 100 punts.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 100 punts.
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Puntuació: 100 x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofertat
OME = oferta més econòmica
Els paràmetres objectius que determinaran quan les ofertes poden incórrer en
presumpta anormalitat o desproporcionalitat són els continguts a l’article 85 del
RGLCAP.
13. Condicions especials de la seva execució
L’empresa contractista ha de presentar a requeriment de l’Ajuntament el pla d’igualtat
entre dones i homes que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte. En
el cas de que l’empresa contractista no estigui legalment obligada a l’elaboració
d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables per assolir la igualtat de tracte i
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d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminació d’estereotips i
fomentar la igualtat efectiva i real entre dones i homes.

14. Responsabilitat i assegurança
1. El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es produeixin a
tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella durant l’execució del contracte.
2. El contractista assumeix el compromís de subscriure una assegurança de
responsabilitat civil amb cobertura de riscos de l’activitat objecte del contracte amb un
import mínim de 150.000 euros, i amb vigència durant tota la duració del contracte.
15. Modificació del contracte
El present contracte podrà ser modificat per raons d’interès públic, d’acord amb la
prerrogativa de l’Administració Pública en els contractes administratius, prevista a
l’article 204 de la Llei de contractes del sector públic.
Els supòsits d’ampliació del contracte vindrà determinat per les següents causes i no
podran alterar essencialment l’objecte del contracte:
-

Que l’Ajuntament o l’Institut Municipal d’Educació i Treball, per al
desenvolupament de les funcions pròpies de l’administració, requereixi
incrementar el nombre de llicències, o bé n’hagi de donar-ne de baixa en cas
que deixin de ser necessàries.

Import de les modificacions:
Lot 1: 2.280 euros
Lot 2: 0 euros
Procediment per a l’aprovació de la modificació del contracte:
1. Resolució d’inici d’expedient de modificació de contracte. Els serveis tècnics
municipals responsables de l’execució del contracte emetran informe tècnic
motivant la modificació del contracte i la variació de l’import que representi
aquesta.
2. Audiència prèvia del contractista en un termini previ de 5 dies a l’aprovació per
part de l’òrgan de contractació.
3. Informe de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció.
4. Proposta d’acord de modificació del contracte elevada a l’òrgan de contractació.
5. Fiscalització de l’expedient de modificació i de la despesa per la Intervenció.
6. Resolució motivada de l'òrgan de contractació.
7. Notificació al contractista.
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La modificació aprovada donarà lloc a la modificació del pressupost d’explotació del
servei.
Les modificacions que puguin sorgir en l’execució del contracte seran obligatòries per a
l’empresa adjudicatària en els termes previstos en el LCSP.
16. Seguiment del contracte
La persona responsable del seguiment del contracte serà la Cap del Servei de
Compres i Serveis Generals.
17. Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària serà amb càrrec a aquestes partida pressupostàries del
pressupost vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics
que afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització del contracte es
subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit a cada exercici pressupostari:
Lot

Dades facturació

Aplicació pressupostària

508,20 €

10.4320.2260201 Foment i accions promoció ciutat

508,20 €

2021-53.1530.2200000 Servei Postal i despeses
oficina

508,20 €

Ajuntament de Vilanova i la
31.3300.2200000- Despeses oficina
Geltrú, NIF P0830800I
Lot 1

Lot 2

2022

05.1320.2219900 Manteniment i subministraments

1.016,40 €

40.1510.2269900 Oficina tècnica

1.016,40 €

41.1521.22699 - Oficina tècnica

9.075,00 €

54.4420.2100300- Mobilitat

1.016,40 €

Institut
Municipal
d'Educació i Treball (IMET), 320.221.12 - Material informàtic
NIF P0800218J

508,20 €

Ajuntament de Vilanova i la
40.1510.2269900 Oficina tècnica
Geltrú, NIF P0830800I

1.125,30 €
15.282,30 €

18. Penalitats
Cas que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:


una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del
contracte, IVA exclòs.
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B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.
Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es
qualificaran en:
1) Lleus
2) Greus
3) Molt greus
1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals,
comportant una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen la
consideració de lleus:
a) Compliment defectuós o parcial de les funcions especificades al Plec de
prescripcions tècniques
b) Tractament incorrecte al personal de la corporació municipal.
c) Manca de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als
destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del servei. En tot cas
tenen la consideració de greus:
a) Compliment defectuós o incompliment reiterats (més de dues vegades) de les
funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu.
f) Negativa a cooperar amb la corporació municipal.
3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en l’oferta
presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei generant una
lesió dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de molt greus:
a) Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la
normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de normativa
aplicable al contracte.
c) Incompliment de la clàusula de confidencialitat.
d) Incompliment de la clàusula ètica.
e) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte
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f) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu.
g) Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les següents quanties:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import d’adjudicació del
contracte.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació del
contracte.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació del
contracte.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes
pertinents.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir els pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats
a l’ Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Tècnica Responsable de Serveis Generals i Compres

Gemma Noya Espinazo
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