L’Alcaldessa Montserrat Carreras Garcia i L’Enginyera Tècnic/a municipal Anna
Aviñó Algarte de l’Ajuntament de Cunit, emeten el següent informe de
justificació de la contractació per al subministrament i instal·lació d’equipament
audiovisual i il·luminació per la sala Polivalent del Casal Municipal.
1.- Justificació de la necessitat
L’Ajuntament no disposa de mitjans per fabricar el material audiovisual i lumínic
necessari per equipar la sala polivalent del Casal Municipal que permeti:
Una producció audiovisual i escènica pròpia.
Rebre qualsevol companyia o producció externa amb la seva infraestructura.

Es considera que aquest equipament es bàsic per garantir un funcionament adient de
les activitats habituals de la sala polivalent, la qual cosa afavorirà el desenvolupament
de diverses activitats i a través d’aquestes es dinamitzarà el Casal Municipal com a
principal centre d’activitats culturals del casc antic.
2.- Objecte
És objecte d’aquest contracte el subministrament i instal·lació de material audiovisual i
lumínic per la sala polivalent del Casal Municipal.
La classificació CPV 45213316 Cables i material elèctric.
45310000 Sistemes de telecomunicacions.
45340000 Instal·lació en edificis i altres obres de construcció
d’aparells i dispositius no classificats en cap altre part.
3.- Divisió en lots
De conformitat amb l’article 99.3 de la llei 9/2017 LCSP es considera oportú dividir en
els següents lots l’objecte del contracte:


Subministrament i instal·lació equipament àudio.



Subministrament i instal·lació equipament lumínic.

4.- Prestacions
4.1 Condicions especials d’execució
A continuació es fixen els següents criteris de caràcter mediambiental;

INFORMES AAA

Montserrat Carreras García (2 de 2)
Alcaldessa-Presidenta
Data Signatura: 10/09/2018
HASH: 7c3f51b8ebe03ed1c23e9df493f50191

Per aquesta raó l’Ajuntament requereix la contractació d’una empresa externa per
satisfer les necessitats indicades, mitjançant un contracte administratiu de
subministrament i instal·lació per procediment obert simplificat abreujat.
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Exp. 3656/2018

-

-

Durabilitat i manteniment:
 Adquirir productes amb garantia total del producte i garantint l’existència
de peces de recanvi durant un període llarg de temps.
 Preservar la informació del producte, les seves instruccions de
muntatge, manteniment, etc per allargar la seva vida útil al màxim.
Reparació i reciclatge;
 Per a que els diferents materials que composen el producte puguin ser
substituïts i reparats en cas de necessitat i puguin ser tractats
correctament quan finalitzi la seva vida útil, aquests hauran de ser
fàcilment reparables de la resta de components. A més, per evitar
tractament finalistes i potenciar l’estalvi de recursos, els materials
hauran de ser fàcilment reciclables.
Embalatges;
 L’embalatge ha de ser el més reduït possible, monomaterial, en primer
lloc reutilitzable i, en tot cas amb un alt percentatge de contingut de
matèria reciclada i fàcilment separable per a la seva correcte gestió i
reciclatge posterior.

a. Pressupost base de licitació (PBL): es fixa en 36.121,28 euros (IVA inclòs) anuals
repartits de la següent manera:
Preu base
IVA
Total

29.852,30 €
6.268,98 €
36.121,28 €

Preu base
IVA
Total

20.882,33 €
4.385,29 €
25.267,62 €

INFORMES AAA

5.- Aspectes econòmics
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-

El pressupost base de licitació del lot 1 serà de VINT MIL VUIT-CENTS
VUITANTA-DOS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (20.882,33€), més QUATRE MIL
TRES-CENTS VUITANTA-CINC AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (4.385,29 €)
corresponents a l’IVA (21%), essent, per tant, l’import total del contracte de
VINT-I-CINC MIL DOS CENTS SEIXANTA-SET AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
(25.267,62€ IVA inclòs).
LOT 2 Il·luminació;
Preu base
IVA
Total

8.969,97 €
1.883,69 €
10.853,66 €
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LOT 1 Audiovisuals;

El pressupost base de licitació del lot 2 serà de VUIT MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-NOU AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (8.969,97€), més MIL VUIT-CENTS
VUITANTA-TRES AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (1.883,69€) corresponents a l’IVA
(21%), essent, per tant, l’import total del contracte de DEU MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA-TRES AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (10.853,66€ IVA inclòs).
b. Aplicació pressupostària 0.3370. 6390000.
c. Finançament; Subvenció Diputació de Tarragona.
El Valor estimat del contracte (VEC) és de 29.852,30 €

7.- Pròrroga
Aquest contracte no és objecte de pròrroga.
8.- Modificació del contracte
No es preveuen modificacions del contracte.
9.- Perfil d’empresa
9.1 Classificació exigida als participants

INFORMES AAA

Aquest contracte, de conformitat amb l’article 29 de la LSCP 9/2017 tindrà una durada
de 4 setmanes.
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6.- Durada del contracte

Es proposa no exigir classificació d’acord amb l’article 77.1.b LSCP.

Experiència en un treball anàleg al contracte. Els subministraments efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent quan es
tracti de beneficiari públic, qual el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant
un certificat expedit per aquest o, si no se’n disposa, mitjançant una declaració de
l’empresari.
La solvència es podrà acreditar amb mostres, descripcions i fotografies dels productes
a subministrar o similars.
10.- Criteris de valoració
10.1.Criteris d’aplicació automàtica (fins a 45 punts)
a) Oferta econòmica. (5 punts).
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9.2 Concreció dels criteris de solvència tècnica i professional

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la manera
següent:



L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
La resta d’ofertes tindrà una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta
més econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
Puntuació de cada oferta = Puntuació màxima * Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua

OFERTES AMB VALOR ANORMAL O DESPROPORCIONAT
A efectes de determinar l’existència d’una oferta amb valors anormals o desproporcionats la
Mesa de contractació aplicarà l’art.149 de la LCSP. La presumpció d ’anormalitat s’establirà
tenint en compte l’oferta en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu. Es consideraran
els següents paràmetres:

-

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.

-

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de
l’esmentada mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en mes de 10
unitats percentuals a l’esmentada mitjana. En qualsevol cas, es considerarà
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no
es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior
a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

B.- Que en la resta de criteris de valoració automàtica i criteris de valoració per judici de valor,
s’hagi obtingut una puntuació de 70 punts o superior.

b) Ampliació termini garantia (40 punts).
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia establert en els plecs de clàusules
tècniques en relació als materials i la instal·lació .
Valoració materials (20 punts)
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la
major ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters (XMAX). Es
determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció
respecte la proposta major.
XMAX = P
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Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de
25 unitats percentuals.
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-

INFORMES AAA

A.- Que l’oferta econòmica es trobi en algun dels següents supòsits:

PXi = (Xi / XMAX) x P
No es prendran en consideració les ampliacions de terminis inferiors a 6 mesos a partir
de la finalització dels treballs.
Valoració instal·lació (20 punts)
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la
major ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters (X MAX). Es
determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció
respecte la proposta major.
XMAX = P

L’alcaldessa
Montserrat Carreras Garcia

L’enginyera tècnica municipal
Anna Aviñó Algarte
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Cunit, a data de la signatura electrònica

INFORMES AAA

No es prendran en consideració les ampliacions de terminis inferiors a 6 mesos a partir
de la finalització dels treballs.
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PXi = (Xi / XMAX) x P

