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INFORME – MEMÒRIA JUSTIFICATIU
Adreçat a:

Departament de Contractació

Emès per:

Albert Pons Clutaró, arquitecte municipal

Relatiu a:
Contractació del subministrament i muntatge de mobiliari per a l’Oficina
de treball en cooperació “Coworking”.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és el subministrament i muntatge de mobiliari d’oficina per al
nou espai de treball en cooperació “coworking”.
CPV: 39100000-3 Mobiliari.
2.- TERMINI DE LLIURAMENT I DURADA DEL CONTRACTE
El termini màxim per al lliurament i muntatge del mobiliari s’estableix en quatre (4)
setmanes.
La durada del contracte serà de fins a 1 any des de la seva formalització per si calgués
realitzar alguna modificació prevista en els plecs, com adquirir alguna unitat. Un cop
finalitzat aquest termini no es podrà prorrogar.
3.- TIPUS DE CONTRACTE
Contracte de subministrament.
4.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I DE LA IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Durant el mes de setembre de 2018 es varen iniciar les obres necessàries per a dur a
terme la reforma interior del local en planta baixa de l’edifici situat al Carrer Aigua 5,
d’Olot, per tal d’adequar-lo a les necessitats de l’activitat a implantar, una oficina de
treball en cooperació (coworking).
Un cop finalitzades les obres, es vol equipar el seu interior amb el mobiliari que
requereix l’activitat, pensada per a encabir 16 llocs de treball.
5.- JUSTIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ EN LOTS
L’objecte del contracte no és divideix en lots, atès que els proveïdors d’aquest àmbit
disposen de tots els elements que composen l’objecte del contracte i per garantir la
màxima eficiència i eficàcia en la gestió del projecte.
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6.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es
compromet l’Ajuntament, és el següent:
Pressupost IVA exclòs: 21.035,63€.
Import corresponent a l’IVA: 4.417,48€. Tipus d’IVA aplicable: 21%
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 25.453,11€
7.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Considerant el pressupost base de licitació i les possibles modificacions previstes, és
de: 24.190,97€.
8.- FINANÇAMENT
Amb càrrec a la següent partida del Pressupost municipal: 2019 130 920 63501
“MOBILIARI I MATERIAL INVENTARIABLE”.
9.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
- Preu
- Millora del termini de subministrament i muntatge del mobiliari
- Termini de garantia dels productes
10.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
Considerant l’import del contracte, la seva durada, les prestacions que constitueixen el
seu objecte, així com el Valor estimat del contracte, es considera que el més adient és
adjudicar aquest contracte mitjançant un procediment obert simplificat abreujat/sumari.
Forma de tramitació: ordinària
11.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb:
a) Abast:
Que durant la durada total del contracte (1 any), calgués adquirir més unitats de les
previstes.
b) L’import:
La modificació del contracte podrà afectar com a màxim al 15% del Valor Estimat de la
Prestació inicial.
12.- GARANTIES
Garantia provisional: NO
Garantia definitiva: NO
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13.- CESSIÓ DEL CONTRACTE
No.
14.- SUBCONTRACTACIÓ
Sí.

Olot, 26 de març de 2019
L’arquitecte municipal,

Conforme,
El responsable de la partida pressupostària,

Albert Pons Clutaró

Jordi Güell Güell}

[Firma01-01]

[Firma02-01]

PONS CLUTARÓ, ALBERT
26/03/2019

GÜELL GÜELL, JORDI
27/03/2019
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