INFORME JUSTIFICATIU DE LA CELEBRACIÓ D’UN CONTRACTE
ADMINISTRATIU MENOR
(article 118.3 LCSP)
Dades del contracte
Nom/objecte:

Servei d'arranjaments i ornamentació floral.

Referència expedient:

G4882021000153

Unitat/àrea:
Responsable tècnic del contracte:

lorenzorc

Tipus de contracte:
Obres (fins a 40.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Serveis (fins a 15.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Subministrament (fins a 15.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Valor estimat (IVA exclòs):

14950 €

Preu del contracte (IVA inclòs):

18089,5 €

Data prevista d’inici:

26 d’abril de 2021

Data prevista de finalització:

10 de maig de 2021

a) Únicament per contractes d’obres:
Sí

No

- S’adjunta memòria valorada/*projecte tècnic:
(en cas que no s’adjunti, caldrà justificar-ho convenientment)
Altres consideracions:
Sí

No

- Afecta a estabilitat/estanquitat/seguretat de l’obra?
(en cas afirmatiu caldrà fer un informe tècnic de supervisió)
b) Únicament per contracte de serveis o concessió de serveis
Sí
No
- S’ha fet establiment del servei?
- Hi ha reglament regulador del servei?

Criteris d’adjudicació:

oferta més econòmica

altres criteris
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Especificar altres criteris:

Atès que l’ajuntament té competència per efectuar l’objecte d’aquest contracte que es
proposa, en base a la competència municipal establerta a la normativa de règim local.
Atès que l’Ajuntament no disposa del personal suficient per poder assumir la tasca
consistent en el servei d'arranjaments i ornamentació floral per a l’Exposició Nacional
de Roses atesa la tipologia de l’activitat i els coneixements específics que requereixen
l’esmentat projecte.
El temps estimat mínim per la realització dels treballs és de 2 setmanes.
Que es disposa de consignació pressupostària adequada i suficient per realitzar
l’esmentada contractació
Que DECLARO que en el present expedient NO s’està alterant l’objecte del contracte
a la fi d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, NO efectuant-se una
fragmentació fraudulenta de l’objecte del contracte.
Que DECLARO que no existeix previsió, durant aquest exercici pressupostari, de
contractació d’actuacions amb el mateix objecte que la present que globalment superin
l’import límit de la contractació menor.
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
El servei d'arranjaments i ornamentació floral per a l’Exposició Nacional de Roses
inclou:
-

-

-

-

Dissenyar els diferents muntatges florals per l’interior i l’exterior (pavelló, jardí i
llac) del ENR d’acord amb el projecte elaborat per part de la direcció tècnica de
l’ENR.
Realitzar els esmentats arranjaments i ornamentació floral d’acord amb la
proposta presentada
Tots els muntatges al jardí han de tenir ornamentació de roses i rosers naturals i
elements vegetals. L’espai interior del Pavelló de l’ENR ha de tenir flor natural
obligatòriament.
Els arranjaments i ornamentació han d’estar finalitzats abans de les 15 h del dia
7 de maig de 2021.
Un cop enllestits, s’ha de garantir el manteniment de les esmentades creacions
fins al fina de l’ENR, el dia 9 de maig a les 21 h.
Amb posterioritat al final de l’ENR, el dia 10 de maig de 2021, es procedirà al
desmuntatge dels d'arranjaments i ornamentació floral
L’empresa adjudicatària ha d’aportar els mitjans humans i materials necessaris
per al disseny, realització, muntatge i desmuntatge dels d'arranjaments i
ornamentacions florals, així com el durant els dies de l’ENR i el seu posterior
desmuntatge.
En relació als mitjans humans, l’empresa adjudicatària comptarà, amb caràcter
mínim i obligatori, amb un equip de treball que integri personal per al disseny,
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-

-

realització, muntatge, manteniment i desmuntatge de les composicions. L’equip
de treball haurà de ser de com a mínim 2 persones, al menys una de les quals
disposarà d’experiència en la realització i muntatge de com a mínim 3 muntatges
artístics i/o florals, formació en decoració o disseny d’espais interiors o exteriors
(formació mínima de 150 hores de formació), formació en jardineria i/o floristeria
(formació mínima de 50 hores de formació) o formació artística (mínim 150
hores).
En relació als mitjans materials, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar el
material necessari per a la realització, manteniment i desmuntatge dels
arranjaments i ornamentacions florals, incloent roses tallades de diferents
tipologies, mides i colors, rosers de diferents tipologies i d’acord amb la direcció
tècnica de l’ENR, verd floral per les diferents composicions (hedera, cordelini,
aspidistra, aràlies, gespes, beargras o similars) i altres materials auxiliars com
escuma floral, cinta floral, filferros, safates, etc., així com les eines necessàries.
La quantitat aproximada d'arranjaments i ornamentacions florals és la següent:
Pavelló de l’Exposició de roses.
 Centres florals i rosers als jardinets interiors de les pèrgoles (6 centres)
 Centres florals als testos de les columnes (26 columnes).
 Centres florals a les barres horitzontals de les pèrgoles (4 barres)
Jardí exterior
 Arcs de pas camí principal (2 arcs)
 Centres florals al jardí i al llarg del recorregut (8 centres)
 Centres singulars diferents punts del jardí (4 centres)
Decoració Llac del jardí del Palau
Decoracions escales a les terrasses del Palau (2 escales)
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