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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE CADIRES D’OFICINA (EXPEDIENT NÚM. 179/2021/eCONT)

1. Objecte del contracte
L’objecte de la present contractació és el subministrament de cadires, de tipus
operativa, destinades a diversos llocs de treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i
els seus ens dependents.
2. Licitació per Lots
El present contracte es divideix en aquests lots:
Lot 1. Cadires de tipus operatiu per a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Serveis
d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, S.A.M.M.P i Informació i Comunicació de
Vilanova i la Geltrú, S.A.M.
Lot 2. Cadires de tipus operatiu per a l’O.M. d’Assistència Social i Sanitària
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.
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els ens dependents disposen d’unes cadires
d’oficina per als/les treballadors/es dels diferents serveis que amb el pas del temps van
quedant obsoletes.
Per aquest motiu, es considera necessari anar substituint algunes cadires del personal
tècnic i administratiu, o bé perquè no són suficientment ergonòmiques, d’acord amb els
requisits de prevenció de riscos, o bé perquè s’han trencat. Així mateix, caldrà adquirir
cadires en cas de creació de nous llocs de treball.
4. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 15.570,00 euros anuals més 3.269,70 euros
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 18.839,70 euros, distribuït en lots
d’aquesta manera:
Lot
Lot 1
Lot 2

Pressupost
base

21% IVA

Total

8.320,00 €
7.250,00 €

1.747,20 €
1.522,50 €

10.067,20 €
8.772,50 €

15.570,00 €

3.269,70 €

18.839,70 €
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El pressupost de licitació es desglossa de la manera següent:
Lot
1
(Ajuntament,
Serveis
Aparcaments,
Informació
i
Comunicació
Vilanova i la
Geltrú)
6.991,60 €

Costos directes

Lot 2 (O.M
d'Assistènci
a Social i
Sanitària)

6.092,44 €

Costos indirectes

908,91 €

792,02 €

Benefici industrial

419,50 €

365,55 €

8.320,00 €
1.747,20 €
10.067,20 €

7.250,00 €
1.522,50 €
8.772,50 €

Total pressupost base, per lots, sense IVA
21% IVA
Total pressupost base, per lots, IVA inclòs

El pressupost base de licitació s’ha calculat en base a preus unitaris:
LOT 1
Preu
unitari
(sense
IVA)

Tipus de cadira
Cadira per a lloc operatiu, ergonòmica,
130,00 €
amb rodes
Joc de braços regulables en alçada

Unitats
màximes
anuals

30,00 €

Import total

52

6.760,00 €

52

1.560,00 €

Total pressupost base de licitació

8.320,00 €

IVA 21%

1.747,20 €

TOTAL

10.067,20 €
LOT 2
Preu
unitari
(sense
IVA)

Tipus de cadira
Cadira per a lloc operatiu, ergonòmica,
130,00 €
amb rodes
Joc de braços regulables en alçada
30,00 €

Unitats
màximes
anuals

Import total

50

6.500,00 €

25

750,00 €

Total pressupost base de licitació

7.250,00 €

IVA 21%

1.522,50 €

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 13523612334334100315

Compres i Serveis Generals

TOTAL

8.772,50 €

El pressupost inclou especialment les despeses de transport, l’empaquetament i
qualsevol altra despesa derivada de les tasques de lliurament.
En aquest contracte, formulat per preus unitaris, l’empresa adjudicatària s’obliga a
entregar els béns objecte del contracte de forma successiva i per preus unitaris (art.
16.3.a LCSP), sense que la quantitat total quedi definida exactament en el moment de
formalitzar el contracte per estar subordinada a les necessitats de l’Ajuntament. El
consum podrà ser inferior però mai superior a l’estimació de la despesa. És a dir,
l’Ajuntament sol·licitarà a l’empresa adjudicatària l’entrega de les unitats que necessiti,
fins la data de finalització del contracte, en què el nombre d’unitats lliurades podrà ser
inferior a l’estimació del nombre d’unitats. Es facturaran només aquelles unitats
lliurades.
6. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte es fixa en 67.880,00 €, exclòs l’IVA.
El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte és el
següent:
Lot 1
a) Pressupost base de licitació
a) Pròrrogues
c) Modificacions previstes

Lot 2

8.320,00 €

7.250,00 €

24.960,00 €

21.750,00 €

1.300,00 €

1.300,00 €

34.580,00 €

30.300,00 €

El contracte es podrà modificar en cas de necessitar més unitats de les previstes.
7. Durada
El contracte tindrà una durada d’un any.
Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte anualment fins a un màxim de tres
anys més per períodes anuals.
8. 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).
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La valoració de les proposicions per determinar l’oferta econòmicament més
avantatjosa atendrà al preu ofert per les empreses licitadores.
9. Condicions d’aptitud de l’empresari quant a la habilitació professional o
empresarial
No es requereixen
10. Solvència i/o classificació exigida als licitadors
Solvència econòmica i financera
D’acord amb l’art. 159.6, apartat b), en tractar-se d’una licitació mitjançant procediment
obert simplificat sumari, es pot eximir els licitadors de l’acreditació de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional”.
Solvència professional o tècnica
D’acord amb l’art. 159.6, apartat b), en tractar-se d’una licitació mitjançant procediment
obert simplificat sumari, es pot eximir els licitadors de l’acreditació de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional”.
11. Compromís d’adscripció de mitjans personals i/o materials.
No es requereix.
12. Proposició econòmica
Les empreses licitadores hauran d’emplenar aquest model d’oferta econòmica per
presentar la seva proposta econòmica:

Model oferta econòmica
Lot 1
Preu
Unitats
Preu màxim ofert
estimades unitari
unitari
anuals
(sense IVA)
(sense
IVA)

Total anual
total anual
màxim
ofert (sense
(sense
IVA)
IVA)

Cadira per a lloc operatiu, ergonòmica, amb
rodes

52

130,00 €

6.760,00 €

- €

Joc de braços regulables en alçada

52

30,00 €

1.560,00 €

- €
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Model oferta econòmica
Lot 2
Preu
Unitats
Preu màxim ofert
estimades unitari
unitari
anuals
(sense IVA) (sense
IVA)

Total anual
total anual
màxim
ofert (sense
(sense
IVA)
IVA)

Cadira per a lloc operatiu, ergonòmica, amb
rodes

50

130,00 €

6.500,00 €

- €

Joc de braços regulables en alçada

25

30,00 €

750,00 €

- €

IVA al 21%

- €

Total amb IVA

- €

13. Criteris que s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte
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
d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminació d’estereotips i
fomentar la igualtat efectiva i real entre dones i homes.
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Acreditació del compliment de la normativa recollida a la clàusula 3 del PPT, o normes
que les substitueixin:
 UNE-EN 1335-2:2019: Mobiliari d’oficina. Cadires d’oficina. Part 2: Requisits de
seguretat
 UNE-EN 1335-1:2021: Mobiliari d’oficina. Cadires d’oficina. Part 1: Dimensions.
Determinació de les dimensions

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 per import de 150.000€ amb cobertura de riscos de l’activitat
objecte del contracte, i amb vigència durant tota la duració del contracte.
15. Seguiment del contracte
La persona responsable del seguiment del contracte serà:
Lot 1: el cap del Servei de Compres i Serveis Generals de l’Ajuntament
Lot 2: la Direcció de l’O.M. d’Assistència Social i Sanitària
16. Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària serà amb càrrec a les partides pressupostàries que
s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte,
continuadores del pressupost vigent. L’autorització o realització del contracte es
subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit a cada exercici pressupostari:
LOT

1

2

Dades de facturació

Aplicació pressupostària

2022

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, NIF
02.9200.2150200 - Mobiliari
P0830800I

7.744,00 €

Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Pressupost Serveis d’Aparcaments de
Geltrú, S.A.M.M.P, NIF A62781208
Vilanova i la Geltrú, S.A.M.M.P

1.742,40 €

Informació i Comunicació de Vilanova i Pressupost Informació i Comunicació de
la Geltrú, S.A.M, NIF A62584792
Vilanova i la Geltrú, S.A.M

580,80 €

Organisme
Municipal
d'Assistència Pressupost
Integral Social i Sanitària, NIF Q0802238F Sanitària

O.M. d’Assistència Social i

17. Penalitats
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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.

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:
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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
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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