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
informe-memòria de justificació de la contractació d’empreses.
1.- Justificació de la necessitat
Per la redacció del projecte d’urbanització i estudi bàsic de seguretat i salut, d’un carril
bici de 1.300 ml a la carretera de Cunit a Clariana, des del cementiri fins a la Plaça del
Jardí, es fa necessari la contractació d’empreses professionals especialitzades del
sector donada la manca de recursos pròpies per l’execució d’aquetes tasques, donada
la seva envergadura.
2.- Objecte

3.- Aspectes econòmics
a.

Pressupost del contracte 18.000,00 € (IVA inclòs)

b.

Aplicació pressupostària 0-1510-2279901

c.

Finançament propi

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:

INFORMES GCC

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.
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Redacció del projecte d’urbanització, que contindrà, la memòria i annexos, els plànols,
els plecs de condicions facultatives, i el pressupost i els documents corresponents al
estudi bàsic de seguretat i salut.

1.- Hélix Arquitectes Associats, SLP CIF B65751588
helix@coac.cat

3.- SOLER- MARATÓ Arquitectes amb CIF B65228355
solermorato@solermorato-arquitectes.com
L'Alcaldessa, en qualitat d'òrgan de contractació, fa constar que no existeix vinculació
entre els contractistes proposats i que no s'està alterant l'objecte a fi d'evitar l'aplicació
dels llindars de la contractació menor d'acord amb l'art. 118.1 de la LCSP.
5.- Criteris de valoració
Criteris d’aplicació automàtica (fins a 100 punts)
1.- Millora del pressupost de licitació (fins a 95 punts)
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la manera
següent:
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2.- Pons-Julian SLP,. amb CIF B64759228
ponsjulian@ponsjulian.com




L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
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

2.- Millores de contracte. (5 punts)
Es valorarà com a millores de contracte la reducció del termini
Es considera com a millora de contracte la reducció del nombre de dies d’execució
dels treballs fixat en 45 dies. Es valorarà de manera que s’atorgaran els 5 punts a
l’empresa que ofereixi el termini més curt. La resta d’empreses es valoraran per la
regla de proporcionalitat en base a la següent fórmula:

L’òrgan de Contractació
M.Dolors Carreras Casany
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Guifré Colet i Creus
Arquitecte Tècnic
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Cunit, a data de la signatura electrònica
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(5x numero dies reduïts)/reducció millor oferta = Punts resultants

