MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ MENOR
Na Rosa Figueras Mas, Directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior,
informa de la necessitat de contractació del contracte menor següent:
1.- Motivació de la necessitat i idoneïtat del contracte
Al Centre Àgora, és necessari adquirir 8 cortines per al servei de Promoció Econòmica.
2.- Insuficiència de mitjans propis
L’ajuntament no disposa de mitjans propis per realitzar aquesta tasca.
3.- Objecte del contracte
Disposar de cortines per al Promoció Econòmica, al Centre Àgora.
L’objecte del contracte no s’ha alterat per evitar l’aplicació dels llindars o imports màxims
establerts per l’article 118 LCSP i, en conseqüència, no aplicar les regles generals de
contractació ni els principis de la contractació pública especialment en matèria de publicitat,
igualtat i lliure concurrència.
4.- Descripció tècnica detallada de l’objecte del contracte
Subministrar 8 cortines amb les següents característiques:
-

BANDALUX CORTINA ENRROTLLABLE – model POLYSCREEN 475 color WRITE SAND
mida forat finestra 0.82 x 1.84 cm.
CORTINA 0.90 x 1.95 cm.
El Polyscreen® 475 és un teixit tècnic, lleuger i d'aspecte tèxtil. El seu grau d'obertura
de l'5% garanteix l'equilibri perfecte entre la protecció dels raigs UV i la visibilitat de
l'exterior.
Es tracta d'un teixit de gran durabilitat i resistència, no presenta trencaments ni
esfilagarsats i el seu manteniment és molt senzill.
A més, aquest teixit contribueix a l'estalvi energètic tant de calefacció com d'aire
condicionat. Les seves propietats tèrmiques afavoreixen la seva resistència a condicions
meteorològiques externes (IMO) i a el clor. Està fabricat a Europa i acreditat amb els
més alts estàndards de qualitat. No conté substàncies nocives per a la salut.

- Inclou trasllats a equipament d’ús i muntatge.
Entrega del material a l’adreça del Centre Àgora de Vilafranca del Penedès
5.- Codi CPV:
44115810-0 Rieles para cortinas y cortinajes
6.- Pressupost del contracte
Preu unitari de 75 € + 21 % IVA 15’75 un total de 90’75 €.
Numero d’unitats 8
Preu total 600’00 € + 126’00 € corresponents al 21 % d’IVA un total de 726 €
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7.- Partida pressupostària i reserva de crèdit
L’aplicació pressupostària a la que s’imputarà la despesa és 2021 5 25125 62500
Consta a l’expedient Certificat de retenció de crèdit núm 220210004993
8.- Durada del contracte i termini de lliurament:
El termini de lliurament serà de 1 mes a partir de la data d’adjudicació del contracte.
9.- Valoració de les ofertes:
Les proposicions seran valorades tenint en compte els següents criteris:
Preu: 80%
Qualitat i funcionalitat del material: 20%
10.- Responsable del contracte
La responsable d’aquest contracte serà Olga Cabrera, Administrativa del Servei de Promoció
Econòmica.

Directora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic
i Projecció Exterior

Rosa Figueras Mas
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