MEMÒRIA SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER LA BRIGADA
MUNICIPAL.

La present memòria es redacta per tal de donar compliment al que disposa l’article 28 de la Llei
9/2017, de Contractes del Sector Públic, en relació a la necessitat i idoneïtat del contracte i
eficiència en la contractació.
És necessari disposar de material de construcció per les obres que realitza la brigada municipal
de manteniment l’àrea de mobilitat i via pública de Llinars del Vallès, d’acord amb les
característiques i especificacions tècniques establertes en el corresponent plec de
prescripcions tècniques redactat per la citada àrea.
L’ajuntament de Llinars del Vallès no disposa de mitjans personals ni tècnics per prestar aquest
contracte i és necessària la contractació externa del mateix.
Tal i com especifica l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic (LCSP), en aquest cas no és susceptible de poder ser dividit en lots perquè disminueix
l’eficàcia el contracte dificultaria tècnicament la correcta execució del contracte.
La durada del contracte serà de dos anys i prorrogable anualment per dos anys més. L’inici està
previst pel dia 1 de novembre de 2021 i la finalització inicial el 31 d’octubre de 2023.
Ens trobem davant d’un contracte de subministrament d’acord amb l’article 16 de la LCSP, i que
pels seu valor estimat, d’acord amb l’article 21 de l’esmentada llei, es troba subjecte a regulació
harmonitzada.

El pressupost de licitació es fixa en la quantitat de 76.608 euros anuals (sense IVA). El càlcul
d’aquest pressupost queda desglossat en el plec de prescripcions tècniques.
La despesa prevista per l’any 2021 (novembre i desembre) és de 12.768 euros (sense IVA) i de
15.449,28 euros (IVA inclòs).
El valor estimat del contracte als efectes d’allò que estableix l’article 101 i concordants de la
LCSP és de 306.432 euros (sense IVA).
La proximitat del punt de venda / distribució del material és molt rellevant en aquest cas atès
que és necessari poder disposar del material que es requereixi durant l’execució de les obres
amb la màxima celeritat possible pel bon funcionament i eficiència dels serveis municipals i
rendibilitat del contracte. Així com són merament criteris automàtics els únics factors
determinants en l’adjudicació (preu, terminis d’entrega i garantia del material), atès que es
tracta d’un contracte de subministraments, on els productes que s’han d’adquirir estan
perfectament definits i no és possible introduir modificacions de cap classe en el contracte, i
per consegüent l’adjudicació del contracte no s’efectua utilitzant criteris que depenen d’un
judici de valor d’acord amb l’article 145.3.f) de la LCSP.
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D’acord amb els articles 145, 146 i 156 a 158 i concordants de la LCSP, l’adjudicació serà
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i criteris de valoració merament automàtics
i licitació electrònica amb l’eina sobre digital.

Els criteris de valoració de les ofertes es troben indicats als plecs de clàusules així com les
condicions d’execució del contracte.
Un cop es tinguin tots els documents necessaris, es procedirà a l’aprovació de l’expedient de
contractació per la Junta de Govern Local i a la seva tramitació.

Llinars del Vallès, data al marge

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Tècnic de Contractació

