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Memòria justificativa sobre la necessitat de contractar
Contracte de subministrament
Subministrament d’un Circuit Tancat de televisió al Consorci Port de Mataró
a)

Necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.

El Consorci Port de Mataró es constitueix per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Mataró mitjançant el Decret 236/1997, de 2 de setembre, pel qual s’aprova la constitució del
Consorci Port de Mataró, amb l’objecte de dur a terme la gestió i l’explotació del port esportiu
de Mataró, amb la finalitat d’assegurar la prestació dels serveis portuaris d’aquest port, així
com per concloure l’execució de les obres d’accessos al port i desenvolupar totes aquelles
actuacions que resultin necessàries per a la millor explotació.
Entre les seves funcions, correspon al Consorci Port de Mataró l’organització, la gestió i
l’administració del port esportiu de Mataró i dels seus serveis portuaris, tot garantint als
particulars el dret d’ús preferent que tinguin atorgat, així com tenir cura del bon ordre del servei
portuari. En aquest sentit, cal fer notar que el Consorci Port de Mataró disposa de 1080
amarres, 95 locals comercial, varador, benzinera i aparcament de vehicles i, a més, dóna
assistència des de terra als usuaris i als visitants en el recinte portuari en general.
En aquest context, disposar d’un circuit tancat de televisió (CTTV) té com objectiu l’establiment
de mesures de seguretat d’aplicació senzilla i immediata que garanteixin la integritat de les
persones, instal·lacions i equipaments, sense interferir en el funcionament habitual del port, a
fi de preveure totes les incidències que es puguin produir a la zona i, controlar i advertir,
possibles agressions o disfuncions que s’efectuïn en el port; amb el seu posterior lliurament a
les Forces i Cossos de Seguretat, si fos necessari. Aquest sistema s’ha vist que és efectiu
però atesa l’extensió del port hi ha zones sense cobertura.
El Consorci Port de Mataró disposa d’un sistema de circuit tancat de televisió analògic i amb
uns amb certa antiguitat de 6 a 16 anys segons equips i presenta un nombre d’incidències i
avaries importants. A més, cal ampliar el nombre de càmeres per poder cobrir millor la zona
comercial inferior i un nou sistema a la part superior.
Les noves tecnologies d’elements IP connectats amb fibra òptica permeten obtenir imatges
amb més resolució, continuïtat i qualitat donant cobertura a la totalitat del port, així com la
millora d’enllumenat per captar imatges de bona resolució nocturna.
Per tot plegat, s’ha considerat necessari la substitució del sistema d’accessos analògic per un
de digital d’alta definició i una ampliació per la zona comercial.
El contracte comprèn el desmuntatge dels equips vells, el subministrament d’equips nous, la
instal·lació d’aquests equips nous, la garantia del material del fabricant (mínim 2 anys) i
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garantia de funcionament (mínim 2 anys) d’un Circuit Tancat de Televisió per a facilitar la
vigilància passiva de les instal·lacions.
b)

Codificació CPV

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de 28 de novembre de 2007 que modifica el
Reglament (CE) no 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el
Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17 / CE i 2004/18 / CE del
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò
referent a la revisió del CPV es proposa que el CPV sigui:
32300000-6 Receptors de TV i ràdio i aparells de gravació o reproducció de so i imatge
c)

Justificació de l’elecció del procediment i de la tramitació de l’expedient

Es proposa tramitar l’expedient pel procediment obert amb criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica.
D’acord amb l’article 156 de la LCSP en aquest procediment tot empresari interessat pot
presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb les
empreses licitadores.
El contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, ja que el seu valor estimat no és
superior a 209.000 euros.
d)

Justificació de la manca de divisió del contracte en lots

De conformitat amb l’article 99.3 de la LCSP, no s’ha previst la divisió del contracte en lots,
justificat en la naturalesa de l’objecte del contracte, en el sentit que es tracta del
subministrament d’un sistema integral de Circuit Tancat de Televisió en què els treballs que
s’han d’executar han d’estar coordinats, sense que aquests tinguin substantivitat pròpia de
forma independent. És per això que no és possible la seva execució per separat, ja que es
tracta d’un sistema integral composat amb equips interconnectats (càmeres, llums infrarojos,
fibra, etc. ) i controlats per un software comú, els quals es troben estretament vinculats des
d’un punt de vista tècnic. En cas de divisió del contracte en lots en què existís una pluralitat
d’empreses contractistes, la seva coordinació es podria veure impossibilitada.
e)

Termini d’execució del contracte

Respecte al termini d’execució del contracte, l’adjudicatari haurà de lliurar, desinstal·lar el
sistema de control actual, instal·lar el nou sistema de control i deixar en òptim funcionament
tots els equipaments en el termini de dos (2) mesos des de la signatura del contracte.
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El termini d’execució del contracte es podrà prorrogar fins un màxim de 2 mesos de forma
justificada per motius d’interferències amb les obres de la zona comercial.
f)

Determinació del preu del contracte

f.1 Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de dos-cents quinze mil cent noranta-vuit euros amb
cinquanta cèntims (215.198,50 euros), corresponen a l’import base de cent setanta-set mil
vuit-cents cinquanta euros (177.850,00 euros), i trenta-set mil tres-cents quaranta-vuit euros
amb cinquanta cèntims (37.348,50 euros). Aquest és el límit màxim de despesa que en virtut
d’aquest contracte pot comprometre l’òrgan de contractació.
El pressupost base de licitació es desglossa segons els preus de mercat establerts en l’Annex
6 del plec de clàusules administratives particulars. Els preus es consideren del sistema en
funcionament i inclouen els treballs d’instal·lació i llicències o elements necessaris per al seu
correcte funcionament.
f.2 Valor estimat
L’import d’aquest és de cent setanta-set mil vuit-cents cinquanta euros (177.850,00 euros),
IVA no inclòs.
En el càlcul del valor estimat s’han tingut en compte els costos dels materials, el
subministrament o transports, els costos que es deriven del muntatge i l’execució material de
la instal·lació, les despeses generals d’estructura i el benefici industrial. També s’ha tingut en
compte les despeses de desmuntatge dels equips vells, garanties mínimes de material i
funcionament, softwares i llicències, els impostos de tota mena que gravin l’adquisició,
excloent l’impost sobre el valor afegit, així com un curs de formació tècnica de manteniment
per garantir la màxima capacitació del personal del Consorci.
La determinació del valor estimat del contracte s’ha tingut en compte segons el preus habituals
en el mercat dels elements ja instal·lats i en funcionament.
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PARTIDES

CENTRE DE
CONTROL

ELEMENTS

UNITATS

ENREGISTRADORS

4

2.200,00 €

8.800,00 €

PANTALLES 40''

4

600,00 €

2.400,00 €

JOYSTICK

1

650,00 €

650,00 €

ARMARIS RACK

1

700,00 €

700,00 €

SAI

1

1.500,00 €

1.500,00 €

SWITCH 10 ports+ conversor

1

1.400,00 €

1.400,00 €

CONNEXIONS FIBRA OPTICA

1

2.500,00 €

2.500,00 €

CARCASSES

8

200,00 €

1.600,00 €

FOCUS IR

8

280,00 €

2.240,00 €

CAMERA AMB ZOOM

8

400,00 €

3.200,00 €

CAMERA BULLET

99

450,00 €

44.550,00 €

CAMERA MINIDOMO

14

360,00 €

5.040,00 €

CAMERA DOMO PTZ

1

2.250,00 €

2.250,00 €

SWITCH 8 ports

25

400,00 €

10.000,00 €

CONVERSORS FIBRA

50

38,00 €

1.900,00 €

CONNEXIONS FIBRA OPTICA

25

350,00 €

8.750,00 €

ARMARI NODE COMPLERT

10

950,00 €

9.500,00 €

SWITCHES

10

400,00 €

4.000,00 €

CONVERSORS FIBRA

20

40,00 €

800,00 €

CONNEXIONS FIBRA OPTICA

10

350,00 €

3.500,00 €

CABLE FIBRA OPTICA

2800

4,50 €

12.600,00 €

CABLE ELECTRIC 3X4

2000

4,50 €

9.000,00 €

CABLE ELECTRIC 3X2,5

1900

4,00 €

7.600,00 €

CABLE UTP EXTERIOR

2400

3,80 €

9.120,00 €

CANALITZACIONS EXTERNES

1000

4,25 €

4.250,00 €

OBRA CIVIL i POSTES

1

16.000,00 €

16.000,00 €

ASSISTÈNCIA TÈCNICA

1

3.000,00 €

3.000,00 €

LLOGUER MAQUINARIA

1

1.000,00 €

1.000,00 €

CAMERES

NODES EXISTENTS

NODES NOUS

CABLEJAT
TRONCAL

INSTAL·LACIÓ

PREU

TOTAL

IMPORT

177.850,00 €

IVA

37.348,50 €

TOTAL

215.198,50 €
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f.3 Determinació del preu
El preu del contracte es preveu formular a tant alçat a la totalitat del contracte.

g)

Solvència i concreció de les condicions de solvència

g.1 Solvència
Solvència econòmica i financera: s’acreditarà d’acord amb l’article 87.1.a) de la LCSP
mitjançant el volum anual de negoci de l’empresa licitadora de l’any de més execució dels
darrers tres, en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa, amb un
volum mínim de 180.000,00 euros, IVA exclòs
L’acreditació d’aquest mitjà i, en especial, d’aquest import s’ha de fer mitjançant els comptes
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en aquest registre,
i en cas contrari, pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar la xifra global de negoci mitjançant
els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica o professional: S’acreditarà d’acord amb l’article 89.1.a) de la LCSP
mitjançant la relació dels principals subministraments realitzats durant els darrers tres anys o
als anys disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa que
inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. Els treballs esmentats han d’estar
relacionats amb la temàtica a què fa referència el Plec de Prescripcions Tècniques. Mitjançant
la relació dels principals subministraments, cal acreditar com executat durant l’any de major
execució dels últims tres anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte del
contracte, un import mínim de 180.000,00 euros, IVA exclòs. Entre aquests subministraments
cal que hi constin com a mínim:
•

1 circuit tancat de televisió en espais a menys de 1000m del mar.

L’acreditació de l’import mínim executat i del mínim de serveis realitzats s’haurà de dur a terme
aportant certificats expedits o visats per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat
del sector públic; o quan el destinatari sigui un subjecte privat, s’ha d’acreditar mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari.
g.2 Concreció de les condicions de solvència
Tenint en compte que l’article 76 apartats 1 i 2 de la LCSP estableix que en els contractes de
subministrament que incloguin serveis o treballs de col·locació i instal·lació, es pot exigir a les
persones jurídiques que especifiquin, en l’oferta o en la sol·licitud de participació, els noms i
la qualificació professional del personal responsable d’executar la prestació. Així mateix, els
òrgans de contractació poden exigir als candidats o licitadors, fent-ho constar en els plecs,
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que, a més d’acreditar la seva solvència o, si s’escau, classificació, es comprometin a dedicar
o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a això.
És per aquest motiu que es requereix l’adscripció a l’execució del contracte de les
persones següents:
•

Un tècnic amb titulació d’enginyeria tècnica electrònica o titulació equivalent
homologada.

Respecte les empreses de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat
inferior a cinc anys, al tractar-se d’una instal·lació de videovigilància, la solvència tècnica o
professional s’acreditarà mitjançant l’adscripció a l’execució del contracte de les persones
següents:
•

Un tècnic instal·lador de circuit tancat de televisió amb un mínim de cinc anys
d’experiència professional.

g.3 Habilitació empresarial
Les empreses licitadores hauran d’acreditar disposar de l’autorització corresponent concedida
pel Ministeri d’Interior en vigor i presentar la certificació acreditativa d’estar inscrites en el
Registre nacional de seguretat privada del Ministeri de l’Interior o en el Registre especial
d’empreses de seguretat de Catalunya en l’apartat d’ instal·lació i manteniment d’aparells,
equips, dispositius i sistemes de seguretat connectats a centrals receptores de alarmes o a
centres de control o de videovigilància.
En tant que l’objecte del contracte inclou la instal·lació de sistemes de videovigilància, els
òrgans de contractació exigiran a l’empresa adjudicatària autorització administrativa per a
aquesta activitat.
Les empreses de seguretat autoritzades per a la instal·lació de sistemes de videovigilància
d’acord amb la normativa de qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea o dels Estats
que són part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, seran reconegudes i inscrites en els
esmentats registres un cop que acreditin la seva condició d’empreses de seguretat i el
compliment dels requisits establerts als articles 5, 6 i 7 del Reial decret 2364/1994, de 9 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat privada. A tal efecte, es tindran en
compte els requisits ja acreditats en qualsevol dels Estats membres i, en conseqüència, no
serà necessària nou emplenament dels mateixos.
h)

Criteris d’adjudicació

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits
a la LCSP.
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La puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació és de 100 punts. Tots els criteris són
criteris avaluables automàticament:
A. Oferta econòmica: puntuació màxima fins a 50 punts
Es valorarà les ofertes econòmiques presentades per l’empresa. Es valorarà amb un màxim
de 50 punts l’oferta econòmica que ofereixi l’import més baix de totes les ofertes
presentades.
A la resta d’ofertes econòmiques se’ls hi aplicarà la puntuació de forma proporcional respecte
l’oferta amb un import més baix segons la següent fórmula:

50 x import de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta =
Import de l’oferta que es puntua
A més, pel que fa a la fórmula, ’ha considerat adient la utilització d’una fórmula proporcional
en què l’oferta més baixa obtingui la màxima puntuació i que l’import de l’oferta que no presenti
cap baixa no obtingui zero punts i alhora fomenti que les empreses licitadores facin baixes
respecte els preus unitaris previstos.
B. Altres criteris avaluables de forma automàtica: puntuació màxima fins a 50 punts
B.1 Qualitat tècnica: puntuació màxima fins a 20 punts
Es valorarà les millores en les característiques tècniques del circuit que incorpori la instal·lació
per sobre de les característiques establertes en el punt segon del PPTP, d’acord amb els
ítems següents:
B.1.1 Nombre de fibres lliures a disposició: puntuació màxima fins a 10 punts
Es valora l’ampliació de fibres per futures ampliacions o per a altres serveis amb connectivitat
per fibra òptica.
S’atorgarà 1 punt per cada 1000m de fibra lliure a disposició per altres serveis o futures
ampliacions de càmeres.
S’ha triat aquest criteri perquè permet un potencial de creixement del circuit o adaptació a
altres serveis.
B1.2. Ampliació de la capacitat dels enregistradors: puntuació màxima fins a 10 punts
Es valorarà amb 1 punt cada increment de 1Tb de cadascun dels 4 enregistradors.
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S’ha triat aquest criteri perquè la capacitat de l’enregistrador condiciona el nombre de registres
de càmeres o el temps màxim d’emmagatzemament, de manera que l’increment de capacitat
suposa un potencial afegit.
B.2 Termini de garantia de funcionament: fins a 9 punts
El punt 5 del plec de prescripcions tècniques i l’apartat B.2 de l’Annex 5 del plec de clàusules
administratives particulars estableixen una garantia de funcionament durant un mínim de dos anys o,
en el seu cas, fins el temps ofertat. Es valorarà la millora del termini de garantia de funcionament per
sobre del termini de garantia fixat al punt cinquè del plec de prescripcions tècniques particulars, que
es preveu de dos anys, d’acord amb els ítems següents:
TERMINI GARANTIA DE FUNCIONAMENT
3 anys
4 anys
5 anys

PUNTUACIÓ
3 punts
6 punts
9 punts

Les empreses licitadores hauran de marcar quina de les tres opcions ofereixen. En el cas que
no ofereixin cap de les tres opcions proposades, s’entendrà que l’empresa licitadora no ofereix
ampliació del termini de garantia de funcionament i rebrà zero punts en aquest criteri. També
rebrà zero punts en el cas que ofereixi més d’una de les opcions proposades I en cas que
ofereixi una opció diferent de les fixades
S’ha triat aquest criteri perquè suposa una ampliació del temps per garantir el funcionament dels
equips i en el seu defecte es garanteix la reposició de material i reparació d’avaries en un termini
màxim de 48h.
B.3 Termini de garantia dels materials: puntuació màxima fins a 9 punts
El punt 3 del plec de prescripcions tècniques i la clàusula 42 del plec de clàusules administratives
particulars estableixen una garantia de materials del fabricant de mínim 2 anys, o en el seu cas el
temps ofertat. . Es valorarà la millora en el termini de garantia del material del subministrament que
ofereixi l’empresa per sobre el termini de garantia fixat a la clàusula cinquena del plec de prescripcions
tècniques particulars, que es preveu de dos anys, d’acord amb els ítems següents:
TERMINI GARANTIA DEL MATERIAL
3 anys
4 anys
5 anys

PUNTUACIÓ
3 punts
6 punts
9 punts

Les empreses licitadores hauran de marcar quina de les tres opcions ofereixen. En el cas que
no ofereixin cap de les tres opcions proposades, s’entendrà que l’empresa licitadora no ofereix
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ampliació del termini de garantia dels materials i rebrà zero punts en aquest criteri. També
rebrà zero punts en el cas que ofereixi més d’una de les opcions proposades I en cas que
ofereixi una opció diferent de les fixades.
S’ha triat aquest criteri ja que el termini de garantia del material és un paràmetre indirecte de
qualitat dels equips i materials subministrats.
B.4 Preus dels materials de recanvi. Puntuació màxima fins a 7 punts
Es valorarà el descompte respecte els preus de venda al públic publicats del fabricant dels
recanvis del llistat obligatori. La màxima puntuació de 7 punts l’obtindrà l’empresa que presenti
el major descompte. de totes les ofertes presentades.
A la resta d’ofertes econòmiques se’ls hi aplicarà la puntuació de forma proporcional respecte
l’oferta amb la millor oferta, segons la següent fórmula:
7 x percentatge de la oferta que es puntua
Puntuació de cada oferta =
Percentatge major de totes les ofertes
Els preus dels principals recanvis tenen una incidència directa en els costos de manteniment
S’ha considerat adient la utilització d’una fórmula proporcional en què l’oferta amb majors
descomptes obtingui la màxima puntuació i que la resta ho faci proporcionalment.
B.5 Documentació final As built: puntuació màxima fins a 5 punts
Es valorarà la metodologia de presentació de tota la documentació necessària per a la posada
en servei del circuit que faciliti el seu manteniment, segons els ítems següents:
- Presentació d’as built en sistema BIM, d’acord amb la guia i el manual publicats per
l’Administració de la Generalitat de Catalunya: 5 punts
- Presentació d’as built en un sistema GIS: 3 punts
- Presentació d’as built en sistema gràfic convecional dwg: 1 punt
Només es pot oferir una de les tres possibilitats. En cas que les empreses licitadores
ofereixen més d’una possibilitat, aquest criteri serà valorat amb 0 punts.
S’ha triat aquest criteri d’acord amb l’Acord de Govern de la Generalitat pel qual s’ha d’aplicar
la metodologia de treball col·laborativa i virtual en tres dimensions anomenada Building
Information Modeling (BIM) i informa dei les condicions de fer-ho, d’11 de desembre de 2018,
perquè es considera necessari per anar implementant aquest sistema segons la metodologia
establerta.
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i)

Subcontractació:

Es permet la subcontractació: si
S’exigeix: no
j)

Pagament del preu

El pagament es realitzarà una vegada presentada la factura i prèvia conformitat del
responsable del contracte del funcionament de la nova instal·lació.
k)

Revisió de preus

No, en virtut del que disposa l’article 103 de la LCSP
l)

Lloc de lliurament del subministrament

El lliurament es subministrarà al Port de Mataró, ubicat al Carrer passeig de Callao s/n 08301
Mataró
m)

Condicions d’execució

Condicions especials d’execució que no tenen caràcter d’obligació contractual
essencial:
- L’empresa contractista haurà de garantir que disposa del personal i material per tal de poder
complir amb la garantia de funcionament i reposició de material en cas necessari en un
termini de 48 h al preu del llistat de preus.
- La presentació de la documentació detallada al punt 7 del PPT abans de l’inici del la
instal·lació i un cop finalitzada aquesta.
- El compliment de la clàusula ètica
Condicions especials d’execució que tenen caràcter d’obligació contractual essencial:
- L’empresa contractista haurà de garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de
treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials que puguin ser
d’aplicació
- Els treballs d’instal·lació hauran de ser supervisats per tècnics amb titulació d’enginyeria
tècnica electrònica o titulació equivalent homologada adscrits al contracte.
- L’empresa contractista té l’obligació essencial de sotmetre’s a la normativa nacional i de la
Unió Europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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n)

Modificacions previstes del contracte

Per a les modificacions no previstes, el contracte només es podrà modificar en els casos i
amb els límits establerts als articles 205 a 207 de la LCSP
o)

Tractament de dades de caràcter personal

x Sí, respecte dels tractaments següents:
La cessió de les dades obeeix a la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns,
així com de les instal·lacions del port, fins al lliurament del sistema en funcionament.
El tipus de tractament i el nivell de les mesures de seguretat és el següent: Tractament amb
finalitat de videovigilància.
El procediment de tractament està publicat al Registre d’Activitats de tractament publicat a la
web: http://portmataro.org/images/documents/proteccio-de-dades.pdf
p)

Penalitats

Penalitats per demora:
En cas que l’empresa contractista no resolgui les incidències o disposi de recanvis de material
en el termini de 48 h des de la seva comunicació, durant el termini de cobertura de la garantia.,
se li podrà imposar una penalitat de 100 euros per cada dia de retard en la seva resolució .
Penalitats per compliment defectuós de la prestació o per incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d’execució que no tenen caràcter
d’obligació essencial:
- En cas que l’empresa contractista no formi al seu personal o lliuri la documentació i manuals
d'acord amb les especificacions del plec de prescripcions tècniques abans de la finalització
del termini, se li imposarà una penalitat de 100 euros per cada dia de retard en la seva
formació i presentació dels documents.
Penalitats per incompliment de la subcontractació:
- La infracció de les condicions establertes en la clàusula 39 d’aquest plec i en l’article 215 de
la LCSP, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la
subcontractació, comportarà la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat del 50% de
l’import del subcontracte.
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- La infracció de les obligacions de pagament a les empreses subcontractistes i
subministradores de la clàusula 39 d’aquest Plec, comportarà una penalitat del 30 % del preu
del subcontracte.
Penalitats per incompliment de les obligacions de la clàusula ètica
En cas d’incompliment de la clàusula ètica, s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per
cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma
justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un
benefici derivat de l’incompliment.
Per a cada una d’aquestes penalitzacions, el seu total no pot superar el 50% del pressupost
base de licitació del contracte.
q)

Conclusió

Vist això, i d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
aquest Consorci proposa que s’iniciï la tramitació per a l’adjudicació del contracte de
subministrament, pel procediment obert, en virtut del que s’ha exposat anteriorment.
Mataró, a data de signatura digital
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