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 informememòria de justificació de la contractació d’empreses.
1.- Justificació de la necessitat

Donat que la instal·lació de gas natural en la actualitat s’ha desplegar fins al final del
carrer Enric Granados, es fa convenient procedir a reconvertit les instal·lacions de la
zona esportiva, per rebre el subministrament del gas natural, per unificar totes les
instal·lacions municipals amb un mateix subministra.
2.- Objecte
S’efectuaran els treballs de escomesa per gas natural, i les modificacions a les
instal·lacions interiors, cuina i sala de calderes del camp de futbol i les instal·lacions a
la sala de calderes de les instal·lacions del tennis, d’acord amb la valoració annexa.
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.
3.- Aspectes econòmics
a.

Pressupost del contracte 36.097,00 €+7.580,37 € (iva) = 43.677,37 (IVA inclòs)

b.

Aplicació pressupostària 0-1530-6100000

c.

Finançament propi
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Les equipament municipals de la zona esportiva, actualment estan dotats del
subministra de gas propà amb una instal·lació d’un dipòsit, ubicat al accés del recinte i
que dona servei als vestidors del camp de futbol i a les instal·lacions del club de tennis

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:
1.- Gilabert Miró SA amb CIF A43105220
ngalante@gilabertmiro.com
2.- ENERGI OPTIMIZ SOLUTION SL amb CIF B55662076
enos.general@gmail.com
3.- WINGREEN EPC SL amb CIF B43362623
jserrallach@wingreen.es

1.- Millora del pressupost de licitació (fins a 100 punts)
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la manera
següent:




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

Cunit, a data de la signatura electrònica
Guifré Colet i Creus
Arquitecte Tècnic

L’òrgan de Contractació
M.Dolors Carreras Casany
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Criteris d’aplicació automàtica (fins a 100 punts)
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5.- Criteris de valoració
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L’Alcaldessa, en qualitat d’òrgan de contractació, fa constar que no existeix
vinculació entre els contractistes proposats.

