INFORME-MEMÒRIA DE JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA EN CONTRACTES
MENORS DE 10.0000 EUROS, O MÉS
Guifré Colet i Creus, Arquitecte Tècnic i M. Dolors Carreras Casany l’Alcaldessa, en
qualitat d’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Cunit, emeten el següent
informe-memòria de justificació de la contractació d’empreses.
1.- Justificació de la necessitat
Per l’execució dels treballs de la instal·lació d’una columna de càrrega d’aigua amb el
respectiu sistema de control, per tal d’aprofitar l’aigua del pou del Rectoret, de
controlar el consum d’aigua dels camions de neteja viària, de manteniment de la xarxa
de clavegueram, etc., i evitar la manipulació dels elements hidràulics per personal no
autoritzat., es fa necessari la contractació d’empreses especialitzades del sector
donada la manca de recursos pròpies per l’execució d’aquetes tasques, donada la
seva envergadura.
2.- Objecte

3.- Aspectes econòmics
a.

Pressupost del contracte 23.722,44 € (IVA inclòs)

b.

Aplicació pressupostària
0.4520.6090000 altres inversions noves en
infraestructures i bens destinats a l’ús general

c.

Finançament propi

4.- Perfil d’empresa
El tècnic que subscriu proposa sol·licitar pressupost per a l’execució d’aquest contracte
a les empreses que es detallen a continuació, tenint en compte que la seva activitat
està directament relacionada amb l’objecte d’aquest contracte:
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El tècnic que subscriu fa constar que no s’està alterant l’objecte del contracte per a
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
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Instal·lació d’una columna de càrrega d’aigua amb el respectiu sistema de control.

2.- PREXTA SL amb CIF B62407390
carles@prexta.net
3.- REDOASFALT SL amb CIF B43862184
jordigalindo@redoasfalt.com
L'Alcaldessa, en qualitat d'òrgan de contractació, fa constar que no existeix vinculació
entre els contractistes proposats i que no s'està alterant l'objecte a fi d'evitar l'aplicació
dels llindars de la contractació menor d'acord amb l'art. 118.1 de la LCSP.
5.- Criteris de valoració
Criteris d’aplicació automàtica (fins a 100 punts)
1.- Millora del pressupost de licitació (fins a 100 punts)
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la manera
següent:
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1.- SOREA SL amb CIF A-08146367
lmena@sorea.cat




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

Cunit, a data de la signatura electrònica
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L’òrgan de Contractació
M.Dolors Carreras Casany
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Guifré Colet i Creus
Arquitecte Tècnic

