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EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE UNA
MÀQUINA MINICARREGADORA AMB UN BRAÇ AMB PALA EXCAVADORA
(RETROEXCAVADORA) PER A LA BRIGADA MUNICIPAL.
TRAMITACIÓ: Procediment obert simplificat sumari
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CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT

EXPEDIENT: 2020/4499
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Memòria Justificativa que s’elabora de conformitat amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic,

I.

CONTINGUT OBLIGATORI

El TCCSP en la seva resolució núm. 354/2019, de 30 de novembre indicava que:
“Malgrat la manca de determinació explícita de la llei sobre el contingut d’aquesta
memòria que s’ha de publicar, una interpretació raonable amb la finalitat pretesa pels
preceptes citats duu a concloure que ha de recollir, si més no, tots els aspectes de major
impacte en la garantia dels principis rectors de la contractació pública i que requereixen
justificació i/o motivació per expressa previsió de la LCSP, com ara la pròpia configuració
de l’objecte del contracte i dels seus elements essencials, les condicions de solvència
que han de reunir les empreses licitadores, els criteris d’adjudicació i les condicions
d’execució, però també, com és obvi, les característiques econòmiques de la
contractació.”
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II. CONTINGUT ADDICIONAL
A més de tot el que s’ha exposat i per a la confecció del plec de clàusules administratives
particular, s’informa també sobre la el contingut més adient des del punt de vista tècnic
de les següents aspectes del contracte:
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Per aquest motiu aquesta memòria justificativa té el següent contingut
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I. CONTINGUT OBLIGATORI
El TCCSP en la seva resolució núm. 354/2019, de 30 de novembre indicava que:
“Malgrat la manca de determinació explícita de la llei sobre el contingut d’aquesta
memòria que s’ha de publicar, una interpretació raonable amb la finalitat pretesa pels
preceptes citats duu a concloure que ha de recollir, si més no, tots els aspectes de major
impacte en la garantia dels principis rectors de la contractació pública i que requereixen
justificació i/o motivació per expressa previsió de la LCSP, com ara la pròpia configuració
de l’objecte del contracte i dels seus elements essencials, les condicions de solvència
que han de reunir les empreses licitadores, els criteris d’adjudicació i les condicions
d’execució, però també, com és obvi, les característiques econòmiques de la
contractació.”
Per aquest motiu aquesta memòria justificativa té el següent contingut:
1.

Necessitat i idoneïtat del contracte
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Actualment la màquina minicarregadora dona servei a la Brigada Municipal,
concretament a la brigada d’obres. Donada la seva antiguitat i degut al us constant en
la realització d’obres, el seu estat de desgast és molt elevat. Això comporta la realització
de reparacions constants, amb el cost econòmic que suposa, i la limitació de realitzar
les obres correctament.

Codi Segur de Validació

També s’ha de renovar el braç amb pala excavadora, ja que també es troba en una
situació similar, donada la seva antiguitat i us constant.
Estat d'elaboració: Original
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L’Ajuntament de Cardedeu té la necessitat de renovar la màquina minicarregadora, ja
que la que disposa actualment té una antiguitat de 22 anys.

Per tot el que s’ha dit es defineix l’objecte del contracte de la següent manera
2.

Objecte del contracte

2.1. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte és la contractació del Subministrament de una màquina
minicarregadora amb un braç amb pala excavadora (retroexcavadora) per a la Brigada
Municipal. Aquesta màquina ha de ser nova i entregar-se matriculada. El termini de
lliurament de la màquina minicarregadora compacta amb un braç amb excavadora
(retroexcavadora) serà de 4 mesos des de la formalització del contracte. Aquest termini
és essencial.
El document tècnic de referència:
Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament d’una màquina
minicarregadora compacta amb un braç amb excavadora (retroexcavadora) per a la
Brigada Municipal.
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2.2. CPV
Número de CPV
34144000-8
3.

Descripció del CPV
Vehicles de motor per a usos especials.

Característiques econòmiques de la contractació
44.214,88 €

Pressupost base de licitació sense IVA
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)

€

Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)

€

Import altres conceptes (sense IVA)

€

Total del valor estimat (VEC)

44.214,88 €
9.285,12 €

IVA (21%).

53.500,00 €

Pressupost base de licitació art 100 (amb IVA)
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Any

Econòmic

Programa

Orgànic

Import
net

%
IVA

Import
IVA

Import
Total

2019

62302

17100

33

45.454,55

21 %

9.545,45

55.000,00

RC 22019005052
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Partida pressupostària

4.

Insuficiència de mitjans

5.

Divisió en Lots

L’objecte del contracte no es pot dividir en lots.
6.

Elecció del procediment de contractació

La tramitació es farà pel Procediment Obert Simplificat Sumari, atès que el valor estimat
del contracte no inferior a 60.000 d’euros i no hi ha criteris sotmesos a judici de valor.
7.

Condicions de solvència que han de reunir les empreses licitadores.
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8.

Criteris d’adjudicació.

8.1) Tipus de criteris d’adjudicació que es prendran en consideració.
La puntuació dels criteris de valoració es calcularà sobre 100 punts i segons els següent
desglossament
-

Preu 90 punts
Criteris qualitatius 10 punts
• Objectius diferents del preu 10 punts
• Sotmesos a judici de valor 0 punts

8.1.1. Criteris objectius o sotmesos a fórmula
8.1.1. a) Preu
El preu representa el 90 per cent de la puntuació assignable en la valoració de les
ofertes.
De conformitat amb l’article 146.2 la justificació en l’expedient de l’elecció de la fórmula
és la següent:

Estat d'elaboració: Original

8.1.1.b) Criteris objectius o sotmesos a fórmula diferents del preu (qualitatius)
El criteris objectius o sotmesos a fórmula diferents del preu representen el 10 per cent
de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes.
a) Descripció del criteri: Ampliació garantia respecte els 24 mesos marcats en
el plec de clàusules tècniques (fins a 10 punts)
Justificació del criteri de conformitat amb l’article 116.
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Puntuació=(oferta econòmica més baixa/oferta valorada) x 90
Es tindran en compte dos decimals.
La fórmula aplicada és proporcional inversa

Per garantir la seva proporcionalitat la puntuació es farà de la següent manera
1 any ampliació garantia = 5 punts
2 anys ampliació garantia = 10 punts
8.2.

Manera de reflectir els criteris en les ofertes

8.2.1. Sobre amb els criteris d’adjudicació objectius o sotmesos a fórmula

Metadades

Url de validació

Es presentarà conforme al següent model:
Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

A l’oferta econòmica més baixa respecte del pressupost base de licitació s’atorgarà la
màxima puntuació de 90 punts. Per la resta d’ofertes, la puntuació s’obtindrà aplicant la
següent fórmula:
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«_________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________,
____________ núm. , amb NIF núm. ____________, en representació de l'Entitat
_______________
, amb NIF núm. ___________, assabenta/da de l'expedient per
a la licitació de Subministrament de una màquina minicarregadora amb un braç amb
pala excavadora (retroexcavadora) per a la Brigada Municipal. exp. 2020/4499 per
procediment obert simplificat sumari anunciada en el Perfil de contractant, faig constar
que conec el Plec que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, prenent part
de la licitació i comprometent-me a dur a terme l’objecte del contracte per l’import de
Import sense IVA

IVA %

IVA en euros

Import IVA inclòs

___________, a ___ de _________ de 202_
Signatura de la licitadora, Signat:»

Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, que s'han de quantificar de forma
automàtica.
Es presentarà conforme al següent model:
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, amb domicili a l'efecte de notificacions a
,
, núm. , amb NIF núm.
, en representació de l'Entitat
, amb
NIF núm.
, assabentat de l'expedient per a la contractació
de
Subministrament de una màquina minicarregadora amb un braç amb pala excavadora
(retroexcavadora) per a la Brigada Municipal. exp. 2020/4499 per procediment obert
simplificat sumari, anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec
que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, presentant la següent oferta
pel que fa als criteris d’adjudicació diferents del preu:

Estat d'elaboració: Original

692c8c89fb0c42edab665473aa8590a0001
Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

«

___________, a ___ de _________ de 202_
Signatura de la licitadora, Signat:»
Criteri

Valoració del
criteri

AMPLIACIÓ GARANTIA

1 any 5 punts

AMPLIACIÓ GARANTIA

2 anys 5 punts

9.

Oferta (a
emplenar per la
licitadora)

Valoració de
l’oferta (a
emplenar per la
mesa)

Condicions especials d’execució

S’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte d’acord amb
l’establert en l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic:
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Amb l’objectiu d’aconseguir una millora ambiental mitjançant la reducció de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle, el motor de la màquina retroexcavadora ha de
complir amb la normativa EURO 5, per tal de reduir l’emissió de gasos contaminants.
II. CONTINGUT ADDICIONAL
A més de tot el que s’ha exposat i per a la confecció del plec de clàusules administratives
particular, s’informa també sobre la el contingut més adient des del punt de vista tècnic
de les següents aspectes del contracte:
10. Causes de modificació dels contractes
11. Existència de subcontractació
12. Subrogació
13. Pagament de les factures
14. Penalitats
15. Termini de garantia
Serà de un mínim de 2 anys des de la entrega de la màquina i conformitat per part de
l’Ajuntament. L’adjudicatari pot ampliar aquest període de garantia dos anys més.
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L’execució del contracte requereix la cessió de dades de caràcter personal al
contractista:
SÍ
NO
17. Responsable del contracte

Estat d'elaboració: Original
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16. Existència de cessió de dades

Serà responsable del contracte el senyor/la senyora Jordi Nonay Pont, Cap de Serveis
Operatius.
18. Unitat encarregada del seguiment
La unitat encarregada del seguiment serà la Unitat de Serveis Operatius, Brigada
Municipal.
19. Altres

Cap de Serveis Operatius
Jordi Nonay Pont
(signat electrònicament a peu de pàgina)
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