Ref. Exp.: 68/2022/SQSCR
MEMÒRIA TÈCNICA JUSTIFICATIVA
Descripció: Motivació de la necessitat i la idoneïtat de l’inici d’expedient de contractació
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té com a objectiu promocionar el
desenvolupament econòmic del municipi, i entre altres accions la dinamització del teixit
comercial. La dinamització comercial persegueix fer poble i per tant es considera d’interès
públic i d’interès estratègic en les polítiques municipals de promoció econòmica.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès cada any, guarneix els principals eixos comercials
i residencials amb enllumenat de Nadal per fomentar l’activitat comercial durant les festes
de Nadal, i els dies previs. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no disposa ni de
material ni de mitjans per poder decorar els principals carrers i equipaments del municipi
amb l’objectiu de crear una estètica festiva i nadalenca atractiva pel municipi.
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte serà el disseny, lloguer, transport, instal·lació, manteniment i
desmuntatge de l’enllumenat de Nadal en les ubicacions definides per l’Ajuntament.
El material s’haurà de col·locar per part de l’empresa adjudicatària en les ubicacions
definides, segons la proposta presentada relativa als edificis i carrers descrits al plec
tècnic. La col·locació inclou tots els materials i elements de fixació necessaris, incloses la
col·locació de línies provisionals, d’acord amb el REBT.
Tot el material haurà d’estar instal·lat com a màxim el 22 de novembre de 2022. L’horari
de muntatge i desmuntatge serà en hores diürnes.

Motivació d’insuficiència de mitjans propis:
Atesa la insuficiència dels mitjans personals i materials amb què compta l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès per cobrir les necessitats que es tracten de satisfer amb el
contracte, com a conseqüència de la impossibilitat de destinar total o parcialment el
personal que actualment presta serveis a la corporació, així com la impossibilitat de
contractar nou personal a la plantilla per limitacions pressupostàries
Proposta de procediment:
Procediment obert.
CODI CPV (Vocabulari Comú de contractes Públics) :
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del CPV és:
- 45316000-5 Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i senyalització
- 45316100-6 Llum enllumenat exterior
Necessitats a cobrir i idoneïtat del contracte per satisfer-les.
Les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant aquesta licitació són la decoració dels
carrers de la ciutat per dinamitzar els eixos comercials i crear una estètica de la ciutat que
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reforci la identificació popular amb les tradicions de Nadal. El lloguer i servei de muntatge
i desmuntatge dels motius nadalencs, ha de permetre que aquests estiguin sempre
actualitzats i adequats a normativa. Es considera que el contracte que s’ha de tramitar és
necessari per al compliment i realització dels fins institucionals assignats a aquesta
Administració pública. A aquests efectes, la naturalesa i extensió de les necessitats que
es pretenen cobrir i el seu contingut per a satisfer-les són les següents:
- El lloguer de les llums de Nadal, per un període de 1 any + 3 de pròrroga, d’acord amb
la relació d’espais, característiques, quantitats i calendaris especificats a la documentació
tècnica.
- Muntatge i desmuntatge dels elements contractats, totes les instal·lacions necessàries
pel seu funcionament durant tot el període de les festes Nadal, així com el manteniment
necessari en les estructures que suporten els motius nadalencs; durant els anys de
contracte.
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes
actuacions, motiu pel qual cal procedir a 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. D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç
que assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’un servei
de subministrament i muntatge especialitzat en llums de Nadal.
Tipus de contracte i caràcter de la tramitació de l’expedient.
És un contracte mixt de serveis i subministrament, essent la prestació principal la del
subministrament, ja que és la part del contracte que té un pressupost més elevat, i la
tramitació de l’expedient serà ordinària.
Divisió en lots
No hi ha divisió en lots.
La realització independent de les prestacions objecte del contracte dificulten l’execució
correcta des del punt de vista tècnic; atès a que en implicar la necessitat de coordinar
l’execució de dues prestacions com seria una de subministrament i un altre de
instal·lació, deixaria fora la part de manteniment i control que seria difícil de gestionar a
nivell tècnic, atès a que una instal·lació d’enllumenat de Nadal pot fallar o bé pel propi
element subministrat o per la part del cablejat i elements de la instal·lació.

Pressupost base de licitació:
D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de
60.000€, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
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Pressupost sense IVA
Import IVA ( 21%)
Pressupost amb IVA

49.586,78€
10.413,22€
60.000€

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s'excedeix la quantia
del pressupost net l'oferta serà exclosa.
Aquest pressupost màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos
derivats de l'execució de l'objecte del contracte
COSTOS DIRECTES
Disseny i lloguer
Transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge
COSTOS INDIRECTES
13% Despeses Generals
6% Benefici Industrial
Total Pressupost : (costos directes + costos indirectes)

IMPORT
21.669,00€
20.000,56€
5.417,04€
2.500,17€
49.586,78€

Modificació de contracte:
No es preveuen modificacions del contracte.
Valor estimat de contracte:
D’acord amb l’article 101 de la LCSP, en aquest apartat cal especificar el Valor estimat de
contracte (sense IVA) que engloba l’import total , sense incloure l’IVA, les possibles
pròrrogues del contracte, modificacions de contracte, i qualsevol altre despesa prevista.

Termini principal
Pròrroga x3
Modificació del contracte ( %)
Total Valor estimat de contracte

Import sense IVA
49.586,78
148.760.34
198.347,12

Anualitats:
L’execució d’aquest contracte està prevista per 1 any i es preveuen 3 pròrrogues d’un
any. El termini d’execució de cadascuna de les anualitats és de 3 mesos.
En aquesta primera anualitat, tot el material haurà d’estar instal·lat com a màxim el 22 de
novembre de 2022. L’horari de muntatge i desmuntatge serà en hores diürnes.
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Aplicació pressupostària:
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida
4100/4330/2210000- Llums de Nadal del pressupost municipal vigent.
Finançament
El finançament d’aquest contracte prové del pressupost municipal.
Durada del contracte:
El contracte tindrà una durada de 1 any i es preveuen 3 pròrrogues. Els horaris de
funcionament de l’enllumenat seran els següents:
L’encesa serà la quarta setmana de novembre, el dia resta per determinar, i a partir del
dia 7 de gener de 2023, tot l’enllumenat restarà apagat.
Els horaris de funcionament de l’enllumenat seran els següents:
-

En dies no festius: 5 hores de funcionament, de les 18h a les 23 hores.

-

En divendres, dissabtes i vigílies de dies festius: 7 hores de funcionament, de les 18h
a les 1h de l’endemà.

Variants o millores
No s’accepten variants, només s’acceptaran les millores establertes com a criteris
devaloració de les ofertes.
Forma de pagament.
L’Ajuntament abonarà al contractista adjudicatari el preu resultant de l’adjudicació del
contracte en base factura emesa per l’empresa adjudicatària i conformada pel
responsable del servei. Es facturarà el 50% quan la il·luminació nadalenca estigui
instal·lada correctament i el 50% restant quan s’hagi desmuntat.
Les factures es presentaran en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-les ni de
desplaçar-se a les oficines municipals.
El format electrònic admès és el format e.Factura.
Documentació i requisits específics exigibles als licitadors.
L’empresa adjudicatària haurà d’estar registrada com a empresa instal·ladora
d’electricitat.
Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): 14166635161202760704.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv

4/8

Solvència econòmica i financera.
-

El volum anual de negocis del licitador en l’àmbit d’aquest contracte, referit a l’any
del major volum de negoci dels tres últims anys conclosos a la data de
presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresa ha de tenir un import igual o superior a 100.000 € (IVA
exclòs).

-

Patrimoni net al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui vençuda
l’obligació d’aprovació de comptes anuals igual o superior al capital social subscrit.

-

Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per responsabilitat civil i riscos
professionals per un import mínim assegurat de 300.000,00 €.

Mitjans d’acreditació: mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan
el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la
realització de la prestació.
Solvència tècnica o professional
Es demana una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a
màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o
privat. Haurà d’acreditar haver realitzat serveis de dita naturalesa en l’exercici millor per
un import igual al pressupost de licitació.
Declaració que indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic de què es disposa per a
l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació
acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de
contractació.
En el cas d’empreses de nova creació, entenent per al la que tingui una antiguitat inferior
a 5 anys, d’acord amb l’article 89,1,h) la solvència tècnica s’acreditarà aportant una
relació del personal tècnic necessari per assegurar la correcta execució de cadascuna de
les prestacions del contracte que es detallen en el plec de prescripcions tècniques.
Obligacions del contractista
L’adjudicatari està obligat a realitzar la instal·lació, manteniment i desmuntatge de
l’enllumenat de Nadal en les ubicacions definides per l’Ajuntament.
D’acord amb allò establert a l’art.214 RD Legislatiu 3/2011 serà obligació del contractista
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte.
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Criteris de valoració de les ofertes
S’estableixen el següents criteris de valoració de les ofertes:
1- Criteris de Valoració matemàtica ( fins a 75 punts)
Descripció del criteri de valoració
1. Millora econòmica

Puntuació
Fins a 35 punts

2. Nombre d’elements
3. Arbres artificials de Nadal

Fins a 20 punts
Fins a 20 punts

1) Millora econòmica ( Fins a 35 punts)
La puntuació màxima serà de 35 punts i correspondrà a l’oferta que més baixi del
preu de sortida i la resta d’ofertes obtindran la puntuació resultat de la fórmula
següent:
P= PM x (PL – OF) / (PL-OM)
P= Puntuació obtinguda PL=Pressupost de licitació
OM = Oferta més baixa OF = Oferta del licitador
PM = Puntuació màxima possible.
2) Nombre d’elements ( Fins a 20 punts)
La puntuació s’atorgarà segons les millores proposades del M1 fins M5 de
nombre d’elements a partir de les 239 unitats mínimes a instal·lar. La resta
d’ofertes es valoraran en la forma que s’estableix a la taula. Si no s’ofereix
cap element addicional la puntuació serà 0.

Carrer
M1
M2
M3
M4

Passatge Terra
Alta
Ronda Arraona
Avinguda Egara
Vallcorba/Manso

Element
decorar
Fanals
Fanals
Fanals
Arc de
vorera a
vorera

a

Figura

Unitats

Puntuació

Panell (1x1m)

6

3 punts

Panell (3x1,5m)
Panell (2x1,5m)
Arc entre 5-6
metres

6
6
10

3 punts
3 punts
7 punts
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M5

Rambla de Lluís
Companys
i
Avda.
Països
Catalans

Fanals

Esferes
estalactites

i

10

4 punts

3) Arbres artificials de Nadal (Fins a 20 punts)
Es valorarà la instal·lació de dos arbres de Nadal artificials de mides mínimes de
10 metres d’alçada. Un a instal·lar a la Plaça de la Vila amb la corresponent
instal·lació elèctrica i un altre al davant de l’edifici de la Torre Julià a Les Fonts
amb la corresponent instal·lació elèctrica. Fins a 20 punts.
- 1 Unitats. 10 Punts
- 2 Unitats. 20 Punts
Criteri de judici de valor: fins a 25 punts
1. S’haurà de presentar un document gràfic on constin els models d’elements a
instal·lar per a cadascuna de les ubicacions de l’Annex 1 del Plec de Clàusules
Tècniques.
Es valorarà l’estètica, originalitat i qualitat de l’enllumenat, el disseny, formes i
volums i la varietat cromàtica.
Sistemàtica de valoració:
Descripció
Proposta més completa i original. Estètica, originalitat i qualitat de
l’enllumenat, el disseny, formes i volums, i la varietat cromàtica.

Valoració
25 punts

Proposta detallada dels elements amb la simulació gràfica del carrer o
element a il·luminar, amb les característiques tècniques, mides, volums i
colors, potències i consums. Amb dissenys i disposicions originals i
nous.
Proposta completa i menys original. Estètica, originalitat i qualitat de
l’enllumenat, el disseny, formes i volums i la varietat cromàtica.

15 punts

Proposta completa dels elements amb la simulació gràfica del carrer o
element a il·luminar, amb les característiques tècniques, mides, volums i
colors, potències i consums. Amb dissenys i disposicions poc
originals.
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Proposta bàsica. Estètica, originalitat i qualitat de l’enllumenat, el
disseny, formes i volums i la varietat cromàtica.

0 punts

Proposta bàsica dels elements, amb les característiques tècniques,
mides, volums i colors, potències i consums. On només hi consti la foto
de l’element.

Responsable del contracte:
Joan Cabré Gascón, funcionari cap de Serveis Econòmics
Proposta de personal tècnic que formarà part de la Mesa de licitació:
Titulars

Suplents

Tresorer (Joan Cabré)

Cap de Via Pública (Laura Ordaz)

Coordinadora de Promoció Econòmica Tècnic de Via Pública (Eduard Vázquez )
(Patricia Masip)

CONCLUSIONS:
Sol·licitar l’inici de l’expedient de contractació seguint el procediment obert i tramitació
ordinària per l’adjudicació del contracte de disseny, lloguer, transport, instal·lació,
manteniment i desmuntatge de l’enllumenat de Nadal
Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura.
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