INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE CONTRACTAR
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, EL SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI,
SENYALÍSTICA I AUDIOVISUALS, I EQUIPAMENT ESCÈNIC DEL CCC VIRGÍNIA AMPOSTA

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts és propietari de l’edifici que s’està construint al carrer d’Antoni
Mampel s/n, de Sant Vicenç dels Horts, per a destinar-se a Centre Cívic i Cultural.
Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb el subministrament del mobiliari, senyalística
i audivisuals, i equipament escènic del CCC Virgínia Amposta per tal d’equipar l’edifici, les obres del
qual estan a punt de finalitzar. La durada òptima prevista per al subministrament i muntatges és de
dos mesos, amb possibilitat d’ampliació d’un mes, sempre que sigui per motius d’interès general
justificats adientment, i per que continuïn existint els motius que varen justificar la contractació.
Caldrà autorització expressa de l’Ajuntament per que es dugui a terme aquesta ampliació.
Tenint en compte aquesta necessitat per al compliment dels fins d’interès general de l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts i la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer aquestes necessitats, i
atès que l’edifici serà utilitzat per diferents entitats, castellers, espai jove, treballadors de l’Ajuntament
i públic en general, cal dotar l’edifici del mobiliari necessari per a fer-ne un ús.
Un cop es constata que l’Ajuntament no disposa del mobiliari necessari per a aquests espais, atès
que és molt específic per a l’ús que se li vol donar (xarxes d’assaig pels castellers, butaques per la
sala polivalent, cuina pel bar, etc...), motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació
amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de
tracte.
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El contracte es dividirà en Lots, que poden subministrar-se de forma independent o simultània:
-

Lot 1: Mobiliari

-

Lot 2: Cuina Aula i equipament cafeteria

-

Lot 3: Equipament castellers

-

Lot 4: Butaques retràctils

-

Lot 5: Senyalització

-

Lot 6: Audiovisuals i equipament escènic

Es pot verificar a www.svh.cat/cove
00ee250d-3769-457e-ab2f-8ab2a88cf755

En compliment del que estableix l’article 116 en relació a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Un cop analitzat el valor estimat del contracte, que és de 599.947,61 € IVA inclòs (Lot 1 = 165.993,92
€, Lot 2 = 33.243,32 €, Lot 3 = 46.099,49 €, Lot 4 = 189.718,32 €, Lot 5 = 13.207,15 €, Lot 6 =
151.685,41 €), es proposa la contractació mitjançant procediment obert harmonitzat, segons el que
disposa l’article 131 de la LCSP.
Es sol·licita Informe d’Intervenció on es constati l’existència de crèdit suficient per a dur a terme
aquesta despesa en l’any en curs.
Els criteris d’adjudicació que es tindran en compte per al subministrament seran tots de tipus objectiu,
i són els següents:
1. Oferta econòmica (de 0 a 80 punts), perquè la qualitat ja està detallada en el projecte i
interessa que se’ns ofereixi el millor preu.
2. Ampliació del termini de garantia (de 0 a 20 punts):
a. Increment d’un any addicional ............ 10 punts
b. Increment de dos anys addicionals .... 20 punts
Els criteris d’adjudicació que es tindran en compte per al subministrament són de tipus objectiu:
l’oferta econòmica (fins a 80 punts) i l’ampliació del termini de garantia (fins a 20 punts), tal i com
s’especifica a l’Annex I. Als plecs tècnics queda perfectament detallat el material a subministrar, les
qualitats i les tipologies, per la qual cosa es considera que amb la valoració de preu ja s’aconsegueix
tenir la millor proposta qualitat-preu i l’ampliació de la garantia suposa un plus per garantir aquesta
qualitat.
Finalment caldrà acreditar la solvència econòmico-financera i tècnico-professional que s’estableixen a
l’Annex I, per tal de garantir que l’empresa adjudicatària podrà subministrar i instal·lar (si s’escau) el
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material especificat. Aquesta solvència s’entén suficient i necessària per tal de garantir la bona
execució del contracte, ja que s’acreditarà un volum anual de negocis mínim i l’acreditació d’una
experiència de tres anys en el mateix tipus de subministraments. També s’haurà d’acreditar que
l’empresa disposa d’un muntador o instal·lador especialitzat amb el producte que es subministra, i el
material i les eines necessàries per a dur a terme el muntatge objecte del contracte, tal i com es
detalla a l’apartat G1 b de l’Annex I.

En quant a la subcontractació, es permet fins a un 40% de l’import, atès que pot ser necessari
recórrer a instal·ladors/muntadors externs.
La solvència tant tècnica com professional exigida garantirà que les empreses que es presentin
puguin garantir una bona execució del contracte doncs acreditaran una experiència suficient en
l’execució de contractes amb una envergadura similar a la que ara es licita (o dels lots als que es
presentin). Pel que fa a la solvència econòmica, el fet de demanar el volum de negoci que consta en
l’Annex I, pot demostrar que les empreses que executin el contracte, o lots del mateix, tenen suficient
capacitat econòmica per a afrontar-lo a l’haver tingut una facturació en els darrers exercicis al menys
un punt i mig el valor estimat del que ara es licita
Al ser una licitació per lots aquestes exigències s’adeqüen als imports de cadascuna d’elles, sense
limitar-se el presentar-se a més d’un lot per part dels licitadors, per tal d’afavorir el poder triar de cada
lot la millor oferta, és a dir, la que obtingui més punts.

Sant Vicenç del Horts, 14 de maig de 2021
Aida Cortés Ausió
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Cap d’Urbanisme, Projectes i Obres Públiques

