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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I MOTIVACIÓ DE NO DIVIDIR EN LOTS
Introducció.- Es planteja la necessitat de procedir a l’adquisició de 44 tendals pel
col.legi Macià Companys.
1.
Procediment.- El present procediment obert simplificat abreujat, té per
objecte la contractació del subministrament i col·locació de 44 tendals de protecció
solar al COL.LEGI Macià Companys (en endavant, el Centre). El Plec de Prescripcions
marca l’abast funcional i les característiques tècniques que han de tenir aquests
tendals amb comandaments per la protecció solar que es subministraran i
col·locaran al Centre.
2.
ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT. Procediment obert simplificat abreujat, en
aplicació de l’establert a l’article 159, apartat 6) de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, amb tramitació ordinària.
3.
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE. La vigència del contracte serà d’un mes, a
comptar a partir de l’endemà de la formalització del contracte.
4.
CLASSIFICACIÓ QUE S’EXIGEIX ALS PARTICIPANTS I JUSTIFICACIÓ. No
s’exigeix cap classificació empresarial degut a la tipologia contractual i el
procediment d’adjudicació establert en l’apartat 2 d’aquesta memòria.
5.
CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA. O PROFESSIONAL I ECONÒMICA I
FINANCERA, AMB LA JUSTIFICACIÓ. En compliment de l’establert a l’apartat 6 de
l’article 159 de la LCSP, s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional.
6.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I JUSTIFICACIÓ. Tots els criteris d’adjudicació són
criteris avaluables de manera automàtica: l’oferta econòmica (fins a un màxim de
40 punts). . L’oferta econòmica és la que té un major pes degut a l’elevat cost
d’aquests tipus de subministrament.
7.
- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ AMB LA JUSTIFICACIÓ. L’empresa
adjudicatària serà responsable dels residus que es generin, del subministrament.
S’estableix una regulació concreta pel que fa al control de pagament dels subcontractistes.
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible
següents:
Declaració relativa a la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un
país considerat paradís fiscal.
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors.
8.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DESGLOSSAT.
El pressupost de licitació serà de 25.131,47 euros, sense IVA
9.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE AMB INDICACIÓ DE TOTS ELS CONCEPTES QUE
L’INTEGREN, INCLOENT ELS COSTOS LABORALS, SI EXISTEIXEN (SACAC). El valor
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estimat del contracte serà de 25.131,47 euros, sense IVA.
10.- INDICAR LA NECESSITAT QUE ES VOL COBRIR AMB LA LICITACIÓ RELACIONAT
AMB L’OBJECTE DEL CONTRACTE. La necessitat que es vol cobrir amb la present
licitació és que els usuaris del Centre gaudeixin d’un millor ambient climatològic a
les aules, és a dir, que puguin continuar gaudint de la llum natural que prové de
l’exterior però disminuint la calor solar, que comporta l’augment de temperatura,
que entra a les aules.
11.- DECISIÓ DE NO DIVIDIR EN LOT L’OBJECTE DEL CONTRACTE AMB LA
SEVA JUSTIFICACIÓ. D’acord amb el tipus de subministrament que és de la
mateixa categoria, no es considera adequada la divisió en lots de l’objecte d’aquest
contracte.
El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( en endavant LCSP).
Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a
l’article 5 estableix el següent: “En els contractes en què no hi hagi divisió per lots,
s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho
constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen
les contractacions.”
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JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS L’objecte del contracte no admet
fraccionament. En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte el
subministrament i col·locació de TENDALS, el mateix ha de ser prestat per un únic
contractista i no admet fraccionament, això permet continuar garantint l’aspecte
homogeni que té el COL.LEGI. També cal destacar que l’objecte del contracte és fet
d’un material únic i, per tant, no es pot dividir l’objecte del contracte en lots.

