Núm. d’expedient: 7931/2020
Assumpte: Subministrament d’aigua mineral natural mitjançant fonts dispensadores per
l’Ajuntament de Cunit
INFORME TÈCNIC – JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT
De conformitat amb l’article 28 i 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant, LCSP), Vicente Luna Maillo, Cap de Protecció Civil, i l’Alcaldessa
Dolors Carreras Casany en qualitat d’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Cunit, emeten el
següent informe als efectes de justificar la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut
per satisfer-les.
1.- Justificació de la necessitat i de la insuficiència de mitjans
Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteixen en la contractació del
subministrament d’aigua mineral natural mitjançant fonts dispensadores i el seu manteniment, i
altres productes per l’Ajuntament de Cunit.
L’Ajuntament, no disposa dels mitjans personals, ni dels recursos tècnics adients per tal de
realitzar aquestes actuacions, i per tant es considera oportú procedir a la contractació amb
tercers, tot respectant el principi d’estabilitat pressupostària i de control de la despesa, i amb
total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i
igualtat de tracte.
2.- Idoneïtat de l’objecte
Mitjançant el present contracte es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional, les
necessitats que s’especifiquen en el punt anterior.
Les característiques tècniques requerides asseguren la idoneïtat del subministrament.

L’objecte del contracte és el subministrament d’aigua mineral natural mitjançant fonts
dispensadores i el seu manteniment, i altres productes per l’Ajuntament de Cunit.
Els equipament i/o edificis municipals on s’han d’instal·lar equips dispensadors, són els que
consten en el Plec de clàusules tècniques.
4.- Divisió en lots
L’objecte del contracte no admet divisió. En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té
per objecte el subministrament d’aigua mineral natural mitjançant fonts dispensadores i el seu
manteniment per l’Ajuntament de Cunit, ha de ser prestat per un únic contractista i no admet la
seva divisió.
En cas de procedir a la divisió en lots, es podrien generar sobrecostos a nivell econòmic i
financer, i resultaria molt perjudicial per l’Ajuntament de Cunit.
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3.- Objecte

5.- Condicions especials d’execució
Es consideren condicions especials d’execució als efectes del compliment del contracte i que
poden ser causa de resolució les següents:
-

La dotació del personal necessari per a la prestació del subministrament concedit.
El compliment de la proposta de l'adjudicatària en tot allò que hagi estat objecte de
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.
El pagament, dins del
termini legal establert, als proveïdors vinculats al
subministrament a prestar al contracte.
El lliurament de la documentació sol·licitada per l’Ajuntament, a través del responsable
del contracte.
El compliment de les condicions laborals que estableix el conveni laboral que resulti
d’aplicació dels treballadors adscrits a l’execució d’aquest contracte.

-

Adoptar les pràctiques de treball que prioritzin procediments segurs, respectuosos o
menys perjudicials per a la salut de les persones i el medi ambient.

-

El contractista vetllarà per la reducció i minimització de residus i del consum de
recursos (aigua, electricitat, matèries primeres, etc...) adaptant el seu sistema de treball
per a millorar la seva eficiència i respectar el compliment de la legislació
mediambiental, principalment en matèria de residus, emissions i abocaments, preveient
qualsevol tipus de molèstia a l'entorn.

-

En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen com
a tal en el Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació.

El responsable del contracte, anualment, redactarà un informe valorant el compliment
d’aquestes obligacions especials d’execució.
6.- Aspectes econòmics

ANY

CONCEPTE

2021

Aigua en garrafes d’entre 10 i 197.379,17€
litres
Higienització de les fonts
425,70€
Gots
1.512,50€

2022

Total 11 mesos
9.317,37 €
Aigua en garrafes d’entre 10 i 19
litres
8.050,00€
Higienització de les fonts
464,40€
Gots
1.650,00€
Total 12 mesos

2023

IMPORT
EXCLÒS)

(IVAIVA %

IMPORT IVA

IMPORT (IVA
INCLÒS)

10%

737,92€

8.117,09€

21%
21%

89,39€
317,63€

515,09€
1.830,13€

1.144,94€

10.462,31€

805,00€
97,52€
346,50€

8.855,00€
561,924€
1.996,50€

1.249,02€

11.413,42€

10%

805,00€

8.855,00€

21%
21%

97,52€
346,50€
1.249,02€

561,924€
1.996,50€
11.413,42€

10%
21%
21%

10.164,40€

Aigua en garrafes d’entre 10 i 198.050,00€
litres
Higienització de les fonts
464,40€
Gots
1.650,00€
Total 12 mesos
10.164,40€

2

Codi Validació: 7CPPXD5RLWPRMWE4GJSP9256X | Verificació: https://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

6.1.- D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de
30.493,20€ (IVA exclòs) i de 34.240,27€ (IVA inclòs), amb el desglossament següent:

2024

Aigua en garrafes d’entre 10 i 19
litres
670,83€
Higienització de les fonts
38,70€
Gots
137,50€
Total 1 mes
847,03€
TOTAL PRESSUPOST BASE DE30.493,20€
LICITACIÓ

10%
21%
21%

67,08€
8,13€
28,87€
104,08€
3.747,06€

737,92€
46,83€
166,37€
951,12€
34.240,27€

El pressupost net s’obté dels costos inclosos en els capítols del pressupost dels costos del
subministrament (27 fonts dispensadores amb garrafa per al subministrament d’uns 23000 litres
d’aigua a l’any, així com uns 33000 gots), dels quals es reprodueix el resum dels mateixos:
CONCEPTE

UNITATS/
LITRES

PREU
UNITARI

IVA%

IMPORT
IVA

IMPORT
(IVA
INCLÒS)

0.35€

IMPORT
ANUAL
(IVA
EXCLÒS)
8.050,00€

Aigua en garrafes
d’entre 10 i 19 litres
Higienització de les
fonts
Gots

23.000
litres
54 unitats

10%

805,00€

8.855,00€

8,60€

464,40€

21%

97,52€

561,924€

33.000
unitats

0,05€

1.650,00€

21%

346,50€

1.996,50€

Es tracta d’un subministrament que es farà de forma successiva, i la quantitat total a
subministrar no es pot definir amb exactitud, quant als litres d’aigua a subministrar, donat que
els lliuraments estan subordinats a les necessitats de les diverses dependències de
l’Ajuntament.
La quantitat definitiva dels litres a subministrar vindrà determinada per les necessitats reals de
consum i podrà ser superior o inferior a les quantitats que, de forma estimativa, s’han
especificat, sempre i quan l’import total de les comandes no superi el crèdit aprovat i disponible
per la present contractació. En cap cas l’Ajuntament quedarà obligat a exhaurir les previsions,
atès que les quantitats estimatives especificades en el present informe únicament tenen
caràcter orientatiu.

PRESSUPOST ANY CONCEPTE
IMPORT (IVA EXCLÒS)
BASE
DE
LICITACIÓ
2021 Total 11 meses
9.317,37 €
2022 Total 12 meses
10.164,40€
2023 Total 12 meses
10.164,40€
2024 Total 1 mes
847,03€
Total pressupost base de licitació 30.493,20€
PRORROGA
No es preveu pròrroga
0,00€
MODIFICACIONS
10% del pressupost base de licitació 3.049,32€
TOTAL VEC 33.542,52€
6.3.- Per atendre les obligacions econòmiques que es deriven del compliment d’aquest
contracte es fa constar expressament l’existència de crèdit adequat i suficient per part de
l’Ajuntament de Cunit en la partida pressupostària següent:
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6.2.- El Valor Estimat del Contracte (VEC) és de 33.542,52€ (IVA exclòs), d’acord amb el
següent:

ANY

Partida pressupostària

2021

1340 2279900

IMPORT (IVA
EXCLÒS)
9.317,37 €

2022

1340 2279900

10.164,40€

2023

1340 2279900

10.164,40€

2024

1340 2279900

847,03€

7.- Durada del contracte i possible pròrroga
La durada i vigència del contracte serà de tres (3) anys, a comptar des de la formalització del
contracte.
No es preveu pròrroga.
Així la durada total del contracte serà com a màxim de tres (3) anys.
8.- Modificació del contracte
Modificacions previstes: Sí
Causa: El contracte podrà modificar-se, durant la seva vigència, fins a un import màxim del
10% del pressupost base de licitació per les següents causes:
-

Augment o disminució d’instal·lacions, edificis i equipaments municipals amb
dispensadors d’aigua.

-

Increment del litres d’aigua i/o dels gots a subministrar per necessitats de les diverses
dependències de l’Ajuntament.

9.- Solvència

10.- Registre de licitadors
De conformitat amb les indicacions de l’Informe número 12/2019, de 28 de novembre, de la
Junta consultiva de Catalunya pel qual s’eximeix la inscripció en un registre oficial d’empreses
licitadores com a requisit de participació en els procediments oberts simplificats de tramitació
sumària, en aquest procediment obert simplificat de tramitació sumària, regulat a l’article 159.6
de la LCSP, no resulta exigible la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores com a
requisit de participació.
No obstant això, els licitadors podran aportar la seva inscripció en el ROLECE o RELI per tal
d’acreditar enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi
reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, el següent:
a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representació, habilitació professional o empresarial;
c) classificació i altres circumstàncies inscrites;
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.
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D’acord amb l’article 159.6.b) de la LCSP s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència
econòmica financera i tècnica professional.

La presentació de les proposicions suposa l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar
les dades recollides en el ROLECE o RELI, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un
Estat membre de la Unió Europea.
11.- Criteris de valoració
D’acord amb l’article 159.6. c) de la LCSP es tindran en compte criteris d’aplicació automàtica
(fins a 100 punts), d’acord amb el següent:
A.- Proposta econòmica (màxim 80 punts)
-

Es valorarà el preu oferta a la baixa (sense IVA).

-

L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.

-

S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació.

-

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

B.- Gots no reutilitzable però 100% reciclables, compostables i/o ecològics (màxim 20
punts)
Puntuació: 20 punts



Sí: 20 punts



No: 0 punts

En conseqüència, per tot el que s'ha exposat, es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a
la contractació detallada.
Cunit, a data de la signatura electrònica
Vicente Luna Maillo

L’òrgan de Contractació

Cap de Protecció Civil

M. Dolors Carreras Casany

5

Codi Validació: 7CPPXD5RLWPRMWE4GJSP9256X | Verificació: https://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5

Valoració:

